Schonere winkelomgeving in Europa

Inventariserend onderzoek voor Stichting Nederland Schoon
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1. Inleiding
Dit rapport inventariseert in opdracht van de Stichting Nederland Schoon wat in een aantal
Europese landen wordt gedaan ter beperking van zwerfafval. Daarbij wordt in het bijzonder
gekeken naar de strijd tegen zwerfafval rondom winkels en winkelcentra. Dit levert mogelijk
nieuwe ideeën/aanpakken op die ook in Nederland toepasbaar zijn.
De focus bij de inventarisatie ligt op landen in de relatieve nabijheid van Nederland, te weten: Het
Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Zwitserland.
In het najaar van 2009 is in een twee maanden durend onderzoek informatie opgevraagd bij
brancheverenigingen van de detailhandel, bij individuele (grote) detaillisten en bij diverse nationale
en lokale (overheids-) instellingen en organisaties. Een bronnenlijst is opgenomen aan het einde
van dit rapport.
Bij de verslaggeving wordt steeds eerst kort het relevante wettelijke kader van een land geschetst
met betrekking tot zwerfafvalbeleid. Daarna wordt ingegaan op gedragsbeïnvloeding, innovaties,
slimmer schoonmaken door beheerders van openbare terreinen, monitoring, en handhaving van
beleid. Niet alle bovengenoemde onderwerpen zullen bij elk land aan de orde komen omdat er
soms op bepaalde terreinen geen initiatieven bekend zijn. Ieder hoofdstuk sluit af met een korte
conclusie.
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2. Groot Brittannië
2.1 Nationale wet- en regelgeving omtrent zwerfafval
Groot-Brittannië

heeft

een

lange

traditie

in

zwerfafvalbeleid.

De

verantwoordelijkheden,

verplichtingen en uitvoeringsregels voor de aanpak van zwerfafval zijn vastgelegd in deel IV van de
‘Environmental Protection Act’ (EPA) uit 1990. Het ‘Department for Environment, Food and Rural
Affairs’ (Defra) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de EPA. De EPA benoemt ‘duty bodies’
die erop moeten toezien dat specifieke plaatsen en gebieden worden schoongehouden (art. 89). Dit
zijn naast regionale lokale overheden (‘County en District Councils’) ook geprivatiseerde diensten,
scholen en universiteiten. De wet geeft geen definitie van zwerfafval, maar uit rechtspraak blijkt
dat het begrip ruim geïnterpreteerd wordt. Sigaretten, sigaren, kauwgom, voedselverpakkingen en
plastic zakken vallen er onder.
De Minister heeft op basis van de EPA (art. 89-7) de ‘Code of Practice on Litter and Refuse’
(COPLR) vastgesteld, welke de uitvoering en de normstelling verder uitwerkt. Deze gedragscode
bevat praktische richtlijnen waarmee de bevoegde organisaties rekening moeten houden bij het
uitvoeren van hun schoonmaaktaken. Het bestaat uit 2 delen: Het eerste deel bevat een standaard
voor het vaststellen van schoonheidsgraden voor een bepaalde zone. Het tweede deel voorziet in
toepasbare methoden en stappen die het bevoegd gezag kan nemen om het publieke draagvlak
voor de aanpak van zwerfafval te vergroten (het tweede deel vloeit niet voort uit een wettelijke
verplichting). Uitgangspunt van dit tweede deel is dat een doordachte inrichting van de openbare
ruimte in een schoner milieu kan resulteren, waarbij minder tijd aan reiniging hoeft te worden
besteed. Lokale overheden worden geadviseerd tijdens het proces van inrichting zwerfafval en
reinigingsactiviteiten in ogenschouw te nemen, zoals plaatsing van vuilnisbakken.
2.2 Nationale en lokale zwerfafvalinitiatieven en campagnes
Gedragsbeïnvloeding
Het nationale beleid is in eerste instantie gericht op het voorkomen van zwerfafval in plaats van
het opruimen van afval. Hiertoe is Encams (‘Environmental campaigns’), een milieuorganisatie,
erkend als officieel agentschap voor de bestrijding van zwerfafval. Daarnaast is het erkend als
kenniscentrum met betrekking tot lokale monitoring van de kwaliteit van het milieu en het
management hiervan. Het wordt deels gefinancierd door de landelijke overheid en deels door
andere partijen en is als zodanig een onafhankelijk instituut. Al 50 jaar voert Encams de jaarlijkse
campagne met de slogan ‘Keep Britain Tidy’. Deze campagne heeft tot doel de burger te bewegen
om op een fatsoenlijke manier afval weg te gooien, zodat geen zwerfafval ontstaat. Onderdeel van
de campagne vormt een jaarlijkse lente-opruimdag. Daarnaast verschaft Encams gratis publicaties
en informatie die bij hun eigen acties aansluiten. Voor burgers is er het boekje ‘Litter and the Law,
a guide for the public’. Bedrijven kunnen gebruik maken van de brochure ‘Litter and the Law, a
guide for companies’.
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Slimmer schoonmaken
Voorbeeld 1
In verschillende steden wordt intensief samengewerkt met het bedrijfsleven door middel
van ‘Business Charters’ die ondertekend zijn door bedrijven en winkels, waaronder
lokale supermarkten, en City Councils. In de meeste gevallen zet de code uiteen hoe de
ondernemingen de lopende campagnes kunnen ondersteunen en wat de City Council kan
doen om de negatieve effecten van (zwerf)afval te minimaliseren. Zo ondernemen
bedrijven bijvoorbeeld aanvullende schoonmaakwerkzaamheden in de omgeving van hun
bedrijf (plaatsen en leegmaken van vuilnisbakken etc.) en ‘adopteren’ ze een gebied
waar ze de lokale gemeenschap ondersteunen met schoonmaken.
In Rochdale Borough Council krijgen de bedrijven een ‘Tidy Business Standards Charter’ certificaat
indien de vereiste (schoonheids)standaard is bereikt. Het doel van de Charter in Daventry District
Counsel is om de onderneming te wijzen op haar verantwoordelijkheid voor het milieu, hetgeen
moet voorkomen dat de Council dwingende maatregelen neemt. Hierbij vormt het schoonhouden
van de omgeving en het promoten van een schonere omgeving een belangrijk onderdeel van het
totaal aan milieumaatregelen. De charter van de Lancaster City Council is behalve door
ondernemingen ook ondertekend door de politie en de Kamer van Koophandel met wie de City
Council intensief samenwerkt. De Lancaster Kamer van Koophandel is namelijk van mening dat
goede huishouding, zowel in als buiten de winkel, meer klanten zal aantrekken.
Innovatie
Behalve een Business Charter zijn de ‘Business Improvement Districts’ (BIDs) in opkomst. Dit zijn
vastomlijnde gebieden waarin bedrijven en winkels, waaronder supermarkten, collectief investeren
in de verbetering van het handelsklimaat na een algemene stemming hierover. Een extra heffing
wordt betaald door ondernemingen om nieuwe initiatieven te financieren. Zwerfafvalinitiatieven
maken hiervan een belangrijk deel uit, omdat dit immers samenhangt met de uitstraling van een
zodanig district.
Voorbeeld 2
In Kingston is er recent gestemd over een nieuwe BID2, hetgeen een vervolg is op het
succesvolle BID1. Met 89% van de stemmen vóór zal deze er zeer binnenkort komen.
Berekend is dat 4 miljoen pond gegenereerd kan worden door een heffing voor
ondernemingen van 1% gedurende 5 jaar (2010-2015). Deze 1% is gebaseerd op onder
andere de waarde van eigendom van het bedrijf ('non-domestic rateable value'). Tijdens
BID1 was al enorm geïnvesteerd (1/3 van het beschikbare budget) in het schoner maken
van de straten, door de inzet van extra materieel en personeel, en dit zal voortgezet
worden tijdens BID2.
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In Plymouth’s BID wordt in het nieuwe business plan voor 2010-2015 15% van het budget
uitgetrokken voor zwerfafvalactiviteiten, zoals nieuw materieel, 'rapid response' schoonmaakteam,
onafhankelijke monitoring, handhaving en campagnes.
Daarnaast bestaat er een gedragscode voor fast-food ketens (‘Voluntary Code of Practice for Fast
Food Industry’) die in 2003 in opdracht van Defra door Encams is opgesteld en tot stand is
gekomen in overleg met fast-food ketens, lokale autoriteiten, verpakkingsproducenten, publieke en
private agentschappen. De gedragscode doet aanbevelingen die aangepast zijn aan de omvang van
de winkel en aan de vraag of de verkoop van voedsel voor onmiddellijk gebruik de hoofdactiviteit is
of slechts een bijkomende. Een recent onderzoek (maart 2009) heeft namelijk uitgewezen dat het
grootste deel van zwerfafval bestaat uit fast-food verpakkingen. Dit onderzoek, uitgevoerd in 10
stadscentra, concludeerde dat het meeste afval van McDonald’s afkomstig was (29%). Op de
tweede plaats stond de lokale frietboer, gevolgd door Greggs, KFC en Subway. Encams heeft deze
fast-food ketens aangemoedigd om nog meer acties te ondernemen ter oplossing van het
probleem. Zwerfafval werkt namelijk ook nadelig voor het merk van de onderneming volgens een
academische studie uitgevoerd door de Manchester’s Business School en Metropolitan University.
De supermarkt Marks & Spencer heeft een milieuplan ‘Plan A’ ontwikkeld, waaronder de aanpak
van afval valt. Een onderdeel daarvan vormt het zwerfafval. Initiatieven op dit gebied hebben
betrekking op het reduceren van niet-herbruikbare plastic tasjes. In 2008/2009 nam het gebruik
van het aantal tasjes al af met 83% tot 77 miljoen, mede dankzij het introduceren van het betalen
van 5 pence voor een tasje. Het doel is om het aantal tasjes met een verdere 33% te reduceren in
2010 door onder andere het lanceren van een ‘No to Bags’ campagne. Ook de supermarkt
Sainsbury’s heeft de laatste jaren campagnes gevoerd om de klanten erop te wijzen de plastic
zakken te hergebruiken. Vanaf juni 2008 worden er ‘Nectar punten’ toegekend voor elke
hergebruikte tas, en vanaf oktober 2008 zijn er geen gratis tasjes meer te verkrijgen. De winst die
gemaakt wordt met de verkoop van tasjes wordt, evenals bij Marks & Spencers, geïnvesteerd in
lokale milieuprojecten. Ten opzichte van 2007 is het aantal tasjes met 58% afgenomen in 2009.
Voorbeeld 3
In december 2008 hebben zeven grote supermarkten een vrijwillige overeenkomst
gesloten met Defra om een reductie van 50% van het aantal plastic zakjes te
bewerkstelligen ten opzichte van cijfers uit 2006. In juli 2009 bleek dat nog maar 452
miljoen tasjes werden uitgegeven (in Groot-Brittannië) in tegenstelling tot de 870
miljoen in mei 2006: Een afname van 48%. Tezamen met de ‘Waste and Resources
Action Programme’ (WRAP), ‘British Retail Consortium’ (BRC) en de winkeliers zal Defra
werken aan verdere initiatieven op dit gebied. De deelnemende supermarkten zijn Cooperative Group, Somerfield, Asda, Tesco, Waitrose, Marks & Spencer en Sainsbury’s.
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Monitoring
Sinds 2001 voert ENCAMS in opdracht van Defra een jaarlijkse kwalitatieve monitoring van
zwerfafval uit. Deze monitoring is onderdeel van de bredere monitoring van de kwaliteit van de
lokale leefomgeving ('Local Environmental Quality Survey of Engeland'). Deze meting is gekoppeld
aan de normering in deel I van de ‘Code of Practice on Litter and Refuse’. Er worden 12
gebiedstypes, zoals woon/winkelgebieden, stranden, wegen etc. onderscheiden. De beoordeling
van de schoonheidsgraden is gebaseerd op visuele schatting (beraming) van de hoeveelheid
zwerfafval. De schoonheidsgraden zijn ingedeeld in vier categorieën op basis van afbeeldingen, te
weten A (geen zwerfval), B, C en D (veel zwerfafval). De monitoring omvat bijna 19.000
geselecteerde stroken land gelegen in 54 lokale gebieden (steekproefsgewijs) verspreid over 9
Engelse regio’s.
Voorbeeld 4
Het laatste rapport dateert uit de periode 2007/2008 en laat een geringe verbetering
zien volgens de 'National Cleansing Index' (die de jaarlijkse nationale referentiepunten
toont) met een stijging van de zwerfafvalstandaard van 3% ten opzichte van
2006/2007. Het rapport moet samen gelezen worden met de jaarlijkse lokale monitoring
van elke lokale autoriteit, die vaak gelijktijdig gepresenteerd wordt door ENCAMS en
Defra.
De lokale monitoring wordt uitgevoerd volgens de in 2003 vastgestelde ‘Best Value Performance
Indicator 199’ (BVPI 199), welke zwerfafval en detritus samen (BV 199a), graffiti (BV 199b), en
het illegaal plakken/verspreiden van promotiemateriaal (BV 199c) omvat. Deze stelt de lokale
autoriteiten in staat te rapporteren over de lokale milieustandaarden en deze te vergelijken met
nationale standaarden volgens bovengenoemd systeem. Zo kunnen lokale besturen de effectiviteit
van hun beleid nagaan en eventuele ‘blackspots’ vaststellen. Op basis van gemeentelijke
rapportages wordt jaarlijks een landelijk overzicht uitgebracht.
Inmiddels is de oude indicator vervangen door de nieuwe ‘Cleanliness Performance Indicator 195’
(NI 195). NI 195 is een van de 198 indicatoren die ontwikkeld zijn om ‘Local Environmental Quality’
te meten. De belangrijkste verandering is dat standaarden voor zwerfafval en detritus apart
worden gerapporteerd in plaats van samen. Een nieuwe fotogalerie is toegevoegd om het
toekennen van de schoonheidsgraden te vergemakkelijken. In plaats van de 4 graden zijn er nu 7,
vanwege

3

nieuwe

tussengraden.

Ook

is

er

een

nieuwe

website

gemaakt

(www.localenvironmentskills.org), waarop trainingen en workshops worden aangeboden voor
personeel dat zich bezighoudt met milieukwesties. Per periode van 4 maanden dienen 300 stroken
land gemonitoord te worden (dus 900 op jaarbasis). Een steekproef van deze omvang zou
voldoende resultaten moeten geven om de performance van de lokale autoriteiten te meten.
Per gebiedstype in een gemeente dienen 30 landstroken in de gaten te worden gehouden. Het is de
bedoeling (nationale richtsnoer) dat niet meer dan 25% van de geobserveerde land stroken
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beneden schoonheidsgraad B vallen. Mede dankzij de BIDs rapporteren Plymouth en Kingston
hogere scores dan de nationale gemiddelden.
In opdracht van de Londense autoriteiten heeft Encams in februari 2009 een uitgebreid onderzoek
laten uitvoeren om voor ‘Capital Standards’, een programma om ‘Local Environmental Quality’
(LEQ) in Londen te verbeteren, inzichtelijk te maken welke LEQ factoren de tevredenheid van de
burgers omtrent schoonheid beïnvloeden. Meer dan 2400 straatenquêtes werden gehouden in 33
Londen Boroughs, waaruit bleek dat 68% van de burgers tevreden was over zijn lokale
woonomgeving. Er waren echter grote verschillen te vinden tussen verschillende Londen Boroughs,
die te maken hadden met het welzijnsniveau, schoonheidsniveau en of het een buitenwijk betrof.
Lokale autoriteiten kunnen de resultaten gebruiken voor het uitwisselen van ‘best practices’ in het
kader van het ‘Capital Standards’ programma en om in te zoomen op probleemgebieden.
2.3 Handhaving door gemeenten
In het EPA (art. 87-1) is zwerfafval omschreven als de overtreding, waarbij mensen ‘iets laten
vallen, neergooien, achterlaten of deponeren dat tot verval van de publieke ruimte leidt of hiertoe
kan leiden’. De ‘Clean Neighbourhoods and Environment Act’ uit 2005 geeft nieuwe bevoegdheden
aan lokale autoriteiten, zoals onder andere bepaling van de hoogte van de boete voor zwerfafval,
en bevestigt dat sigarettenpeuken en kauwgom zwerfafval zijn. Het is nu ook een overtreding om
zwerfafval weg te gooien op privéterrein, in vijvers, rivieren of meren. Lokale handhavers (veelal
speciale teams zoals de ‘environmental wards’ of ‘enforcement officers’, die een deel van hun tijd
spenderen aan zwerfafvalhandhaving) kunnen ‘fixed penalty notices’, vaststaande boetes van 4075 pond, uitschrijven die, indien niet binnen 14 dagen betaald, voor de rechter kunnen oplopen tot
2500 pond. Birmingham City Council vaardigt er ongeveer 1100 uit op jaarbasis en in Belfast zijn
het er ruim 1500. Het geld dat hierbij binnenkomt, moet in preventie van zwerfafval worden
gestoken (wettelijke verplichting). Bovendien kunnen lokale autoriteiten nu ook de verspreiding
van gratis dagbladen of tijdschriften controleren. Zo is het verspreiden van bovengenoemde bladen
buiten de toegewezen ruimte een overtreding.
De EPA kent zowel individuele burgers als lokale overheden het recht toe om actie te ondernemen
als gebieden te lang vervuild zijn. Zij kunnen beiden een zogenaamde ‘Litter Abatement Order’
aanvragen, waarbij de verantwoordelijke overheid of particulieren verplicht worden gebieden
schoon te maken. Bovendien kan de overheid ‘Litter Clearing Notices’ (aan eigenaren van grond in
de buitenlucht, zoals parkeerplaatsen) en ‘Street Litter Control Notices’ (aan eigenaren van
gebouwen, voertuigen of andere verplaatsbare structuren die gebruikt worden voor commerciële
activiteiten) uitvaardigen, waarmee bedrijven en eigenaren van terreinen wettelijk verplicht
worden schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. Zo kunnen bijvoorbeeld winkeliers worden
gedwongen om de omgeving in een straal van 100 meter vanaf hun winkel schoon te houden.
Indien winkeliers niet meewerken, kunnen de kosten voor het schoonmaken via een eventuele
gerechtelijke procedure op hen worden verhaald.
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2.4 Conclusie
Groot-Brittannië heeft een lange traditie met betrekking tot de aanpak van zwerfafval, en daarom
bestaan er ook ontelbare initiatieven op dit gebied. Het uitgebreide nationale beleidskader en de
bijbehorende

monitoring

vormen

een

handvat

voor

lokale

autoriteiten

om

de

zwerfafvalproblematiek aan te pakken en een schone omgeving te handhaven. De wettelijke
verplichting voor winkeliers om in een straal van 100 meter de omgeving schoon te houden draagt
hier zeker aan bij. Spraakmakende voorbeelden zijn de ‘Business Charters’, ondertekend door
winkeliers/ondernemers en de City Council, waardoor effectiever schoongemaakt kan worden, en
de ‘Business Improvement Districts’, waarbij bedrijven en winkels reinigingsactiviteiten sponsoren.
Bovendien wordt er intensief met de fast-food sector samengewerkt om het verpakkingsafval op
straat, dat volgens onderzoek grotendeels van deze sector afkomstig is, te reduceren. Verder heeft
de nationale overheid een vrijwillige overeenkomst afgesloten met een aantal supermarkten om
het gebruik van plastic zakjes terug te brengen. Op eigen initiatief proberen supermarkten ook zelf
het gebruik van herbruikbare tasjes te bevorderen door plastic tasjes af te schaffen of er voor te
laten betalen.
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3. Ierland
3. 1 Nationale wet- en regelgeving omtrent zwerfafval
Ierland heeft net als Groot-Brittannië een zeer uitgebreide nationale aanpak vastgelegd in
wetgeving. Deze aanpak van zwerfafval wordt uitvoerig uiteengezet in de ‘Litter Polution Act’ van
1997, vastgesteld door het ‘Department of the Environment, Heritage and Local Governement’
(Dehl). De definitie van zwerfafval in deze Wet loopt uiteen van papier, sigarettenpeuken en
wikkels van voedingswaren, tot alles wat leidt tot rotzooi, zoals het illegaal dumpen van afval en
hondenpoep. De Wet bevat een aantal verplichtingen voor lokale autoriteiten, waaronder de twee
belangrijkste: Ten eerste, het opstellen van een driejaarlijks zwerfafvalbeheersplan (‘Litter
Management Plan’) in samenspraak met lokale groeperingen, en het opstellen van een jaarlijkse
uitvoeringsrapportage (artikel 10). Het plan dient uit een te zetten welke maatregelen genomen
zullen worden met betrekking tot de preventie en handhaving van zwerfafval en dient de geschikte
instrumenten en doelstellingen te noemen. Ten tweede, het schoonhouden van openbare wegen,
openbare ruimten of andere plaatsen die vanaf openbare ruimten zichtbaar zijn. Dergelijke
zwerfafvalmaatregelen worden gecofinancierd door de nationale regering. Sinds 1997 hebben
lokale

autoriteiten

in

totaal

7.6

miljoen

ontvangen

voor

de

financiering

van

hun

zwerfafvalactiviteiten.
3.2 Nationale en lokale zwerfafvalinitiatieven en campagnes
Slimmer schoonmaken en gedragsbeïnvloeding
Lokale overheden werken veelal intensief samen met het bedrijfsleven bij de aanpak van
zwerfafval.
Voorbeeld 1
Cavan County Council heeft een plan bedacht waarbij bedrijven en winkels een straat
adopteren, die ze vervolgens dienen schoon te houden. In ruil hiervoor krijgt het bedrijf
gratis publiciteit (door middel van een billboard met de naam van het bedrijf erop aan
het begin van de straat), en kan het bedrijf tevens zijn reputatie als milieuvriendelijk
bedrijf vergroten. Deelnemende bedrijven zijn onder andere McDonald’s, KFC en Tarpey’s
Supervalu (supermarkt). Dit initiatief werd op nationaal niveau als een van de ‘best
practices’ gepromoot tijdens de jaarlijkse ‘National Litter Seminar’ in 2008, waaraan
verschillende instanties, zoals nationale en lokale autoriteiten, ‘Envrionmental Protection
Agency’, maar ook ‘Keep Britain Tidy’, deelnamen.
Fingal City Council looft elk jaar prijzen uit voor onder andere de ‘meest groene onderneming’, het
‘beste bedrijfsafvalbeleid’ en het ‘schoonste winkelcentrum’. Hiermee hoopt ze ondernemingen te
stimuleren om een zo hoog mogelijke schoonheidsstandaard te bereiken. Verschillende City
Councils hebben speciale ‘environmental awareness officers’ of ‘green officers’ in dienst die
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bedrijven persoonlijk bezoeken om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden. Deze bezoeken
worden opgevolgd door handhavingsambtenaren (‘litter wardens’) die, indien nodig, direct boetes
kunnen uitdelen).
Voorbeeld 2
In Sligo County Council is een ‘Eco-Businesss Alliance’ opgericht, die gevormd wordt
door de lokale autoriteiten, Sligo Kamer van Koophandel en McDonald’s. De alliantie
moedigt bedrijven aan actief te participeren in zwerfafvalinitiatieven. In de bijbehorende
‘Voluntary Code of Practice’ worden 10 praktische stappen genoemd, die ondernomen
kunnen worden door bedrijven, zoals het schoonmaken van de nabije omgeving. Door
supermarkten wordt hier veel gebruik van gemaakt.
Een gelijksoortig initiatief in Dublin is dat van bedrijven in de buurt van de ‘Temple Bar’ (district
dat bekend staat om zijn culturele activiteiten en uitgaansleven). De TASCQ (‘Traders in the Area
Supporting the Cultural Quarter’) groep werkt, veelal in samenwerking met Dublin City Council,
aan verschillende milieu-initiatieven. Zo organiseren ze een ‘Temple Bar Green, Clean ‘n’ Safe
Award’

om

deelnemende

bedrijven

milieubewuster

te

maken.

Naast

reeds

genoemde

samenwerkingsverbanden houden de ‘Dublin City Business Association’ en Dublin Kamer van
Koophandel zich ook actief bezig met milieukwesties. Zo hebben laatstgenoemden de ‘Dublin antilitter partnership’ opgericht samen met de City Council. Deze houdt onder andere onafhankelijke
zwerfafval enquêtes (vier keer per jaar) op 30 locaties en schakelt daarvoor 2500 consultants in
die de locaties inspecteren.
In het ‘Litter Management Plan 2008-2011’ zet Dublin City Council uiteen dat ze bovengenoemde
initiatieven wil versterken en actief ondernemingen steunt die partnerschappen in het leven roepen
om zwerfafval te bestrijden. Daarnaast wil ze bestaande regelingen met de gratis dag- en
nieuwsbladen uitbreiden om te verzekeren dat deze effectieve maatregelen implementeren om
zwerfafval te minimaliseren. Deze regelingen zijn inmiddels neergelegd in nieuwe lokale
regelgeving, welke begin 2009 in werking is getreden. Deze regelgeving verbiedt het distribueren
van gratis promotie-materiaal, tenzij een vergunning van 250 euro is verkregen. Daarnaast is nu
elke winkel of pub die meeneemvoedsel verkoopt verplicht de omgeving in een straal van 50 meter
elke één of twee uur tijdens openingstijden schoon te maken. Bovendien dienen cafés asbakken
buiten te plaatsen. Indien de regelgeving wordt overtreden kan een boete tot 1900 euro opgelegd
worden.
Innovatie
In Dublin bestaat sinds 2008, net als in Groot-Brittannië, een ‘Business Improvement District’
(BID), die bedrijven de mogelijkheid biedt om verbeterde aanvullende diensten te leveren, naast
diegene die al aangeboden worden door lokale autoriteiten. Het district bestaat uit ruim 2000
deelnemende bedrijven en winkels en heeft een jaarlijks budget van ongeveer 2.5 miljoen euro. De
invulling die wordt gegeven aan het BID is gelijk aan die van de BIDs in Groot Brittannië.
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Daarnaast zijn door de regering overeenkomsten gesloten, of is de intentie er om een
overeenkomst te sluiten, met drie specifieke zwerfafval veroorzakende groepen, te weten
kauwgomproducenten, fast-food verpakkingsfabrikanten en banken. De kauwgomproducenten
hebben in 2006 met de Ierse regering een overeenkomst gesloten om een driejarig programma
tegen kauwgom in het zwerfafval met 7 miljoen financieel te ondersteunen. Zo werd de ‘Gum Litter
Taskforce’ gecreëerd om toe te zien op de naleving van de overeenkomst, die vooral ingevuld
wordt door bewustwordingscampagnes. Er nemen dit jaar 30 lokale autoriteiten aan deel. Begin
2007 werd een protocol gepresenteerd waarin de Ierse ‘Banking Federation’ toezegde het
schoonheidsniveau rondom banken te monitoren en de omgeving vrij te houden van zwerfafval met
het oog op ATM bonnetjes. Onderhandelingen met de fast-food sector zijn nog steeds gaande.
Voorbeeld 3
In 2002 is er een nationale milieuheffing op plastic tasjes ingevoerd, die inmiddels (in
2007) verhoogd is naar 0.22 eurocent.

Deze heffing wordt op een aparte lijn op het

kasticket vermeld. Herbruikbare zakken zijn van de heffing vrijgesteld, mits deze aan de
klant verkocht worden tegen minimum van 70 eurocent om een minimale kwaliteit en
een relatief lange levensduur te waarborgen. Resultaat was dat na amper een week tijd
het aantal wegwerpzakjes daalde met 90%.

Uit onderzoek blijkt dat alle actoren

(consumenten, supermarkten, kleinhandel en overheid) zeer tevreden zijn over de
invoering.
Monitoring
De monitoring wordt sinds 2003 uitgevoerd door lokale overheden. Het systeem bevat een
kwalitatieve en kwantitatieve meting. Kwalitatief wordt gebruikt gemaakt van een indexering met 5
schoonheidsgraden (op foto’s vastgelegd) om de mate van zwerfafvalvervuiling op 16 verschillende
locatietypen te meten. Kwantitatief worden tellingen uitgevoerd van 58 verschillende componenten
(ingedeeld in 8 categorieën) in het zwerfafval op de verschillende locatietypen. Hiermee verkrijgen
lokale overheden informatie over de mate van zwerfafvalvervuiling en negatieve gevolgen daarvan
per locatie; de componenten, de bronnen en oorzaken van zwerfafval per locatie; de veranderingen
in de hoeveelheden per locatie per tijdsperiode; en de locatie van hotspots.
Ter ondersteuning van de monitoring, dataverwerking en handhaving door lokale overheden heeft
de ‘Local Government Computer Board’ (LGCSB) een softwareprogramma ontwikkeld (‘Litter
Geographical Information System’), waarmee gemeenten de zwerfafvalsituatie kunnen registreren
en volgen. Het systeem kan naast de monitoringsinformatie ook gevoed worden met de locatie van
alle afvalbakken; schoonmaakroutes en controleroutes van zwerfafvalinspecteurs; terreinen
waarvan eigenaren eerder in overtreding zijn geweest en/of vervolgd zijn; de locatie van gebieden
die onder het zwerfafvalbeheer vallen; en de locaties van plaatsen waar veel zwerfafval ontstaat.
De locaties moeten voor 40% bestaan uit ‘hot-spots’, voor 40% uit ‘random spots’ die met het GIS
zijn geselecteerd, en voor 20% door de lokale overheid zelf geselecteerde plekken. Er zijn
momenteel 77 autoriteiten die de monitoring uitvoeren.
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Voorbeeld 4
De laatste resultaten uit 2008 laten zien dat de hoeveelheid en ernstigheid van de
zwerfafvalvervuiling licht verbeterd is ten opzichte van 2007. Het percentage niet
vervuilde gebieden is gestegen van 5.1% in 2007 naar 6.6% in 2008, en met licht
vervuilde gebieden erbij is er zelfs een stijging waar te nemen van 5.6% ten opzichte
van 2007. Het percentage zwaar vervuilde gebieden is gedaald van 0.2% naar 0.5%. Het
afval bestond voor bijna de helft uit sigarettenpeuken, gevolgd door voedsel gerelateerd
afval en verpakkingsafval.
Het ‘Litter Monitoring System’ zal in toekomstige onderzoeken gebruikt worden om de impact van
de ‘Gum Litter Taskforce’ bewustwordingcampagne te meten, evenals het Protocol over de aanpak
van zwerfafval voortgebracht door ATM bonnetjes en de milieuheffing op plastic tasjes.
Een nationaal ‘Litter Monitoring Body’, ingesteld door het ‘Department of the Environment, Heritage
and Local Governement’, heeft als taak om lokale autoriteiten te assisteren bij een consistente
toepassing van bovengenoemde methode en bij het opstellen van een ‘Litter Management Plan’.
Audits werden in 2009 uitgevoerd om te controleren of lokale autoriteiten het systeem juist
implementeerden, hetgeen het geval was. Daarnaast beoordeelt de ‘Litter Monitoring Body’ de
voortgang van de lokale autoriteiten met betrekking tot de verplichtingen onder de ‘Litter Polution
Act’ en doelstellingen in hun eigen ‘Litter Management Plans’. De laatste beoordeling was in 2004.
Op de website worden best practices gepubliceerd, waarvan een aantal voorbeelden al eerder in
deze paragraaf zijn genoemd (www.litter.ie).
Tenslotte, verricht de IBAL (‘Irish Business Against Litter’) League, die opgericht is in 2002 om
lokale autoriteiten te mobiliseren, ook een jaarlijks onderzoek naar de schoonheid van steden.
Door lokale autoriteiten met elkaar te laten concurreren op het gebied van schoonheid hoopt de
IBAL druk uit te oefenen zodat daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Het uiteindelijke doel is dat
alle Ierse gemeenten zwerfafval vrij zijn volgens Europese normen (welke Europese norm daarbij
voor ogen wordt gehouden blijft onduidelijk). In 2002 toen het onderzoek begon waren dit er
slechts 2, terwijl het er in 2008 al 36 waren van de 55 participerende gemeenten. Getrainde
onderzoekers

van

‘An

Taisce’

(onafhankelijke

onderzoeksinstelling

voor

implementatie

milieuwetgeving) kennen gradaties toe aan elke geobserveerd gebied, gebruik makend van 4
graden (A tot en met D).
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Voorbeeld 5
Veldonderzoek uitgevoerd aan het begin van dit jaar door An Taisce in opdracht van IBAL
liet zien dat op de parkeerplaatsen van supermarkten en hun nabije omgeving twee keer
zoveel zwerfafval te vinden was als normaal. De supermarkten Tesco en Dunnes Stores
waren de grootste overtreders. Hierop moedigde IBAL lokale autoriteiten aan om
strenger op te treden, aangezien supermarkten wettelijk verantwoordelijk zijn voor het
schoonhouden van de directe omgeving. Het onderzoek geeft aan dat de autoriteiten
vaak een oogje dichtknijpen bij commerciële overtreders, meestal door gebrek aan
mankracht.
3.3 Handhaving door gemeenten
Ingevolge de ‘Litter Polution Act’ zijn eigenaren van publieke ruimten (niet zijnde een publieke
weg, gebouw of andere constructie) en eigenaren van terreinen (anders dan terreinen met een
gebouw of andere constructie) verplicht deze schoon te houden (art. 6). De Wet geeft aan lokale
autoriteiten bevoegdheden om deze eigenaren te dwingen hun omgeving schoon te houden of
maken, ongeacht hoe het afval er terecht is gekomen. Ten eerste, kan een aanmaning worden
uitgevaardigd om het zwerfafval te verwijderen binnen een aangegeven termijn van maximaal 3
weken (art. 9). Indien nodig kan de lokale autoriteit de opruimkosten op de overtreder verhalen.
Ten tweede, kan de eigenaar verplicht worden speciale maatregelen te nemen ten aanzien van de
preventie of opruimen van zwerfafval die met de bedrijfsactiviteit samenhangt in een straal van
100 meter (art. 16). Dit kan worden ‘afgekocht’ door middel van een financiële bijdrage waarbij de
schoonmaakwerkzaamheden of andere activiteiten worden uitgevoerd door de lokale autoriteiten.
Hetzelfde geldt voor organisatoren van publieke evenementen (art. 17).
Mobiele inrichtingen waar etenswaren worden verkocht zijn ook wettelijk verplicht om in een straal
van 100 meter zwerfafval te verwijderen en vuilnisbakken te plaatsen (art. 15). Daarnaast is het
wettelijk verboden om zonder toestemming reclame of posters aan te brengen op gebouwen of
voertuigen, en mogen lokale autoriteiten zodanig materiaal verwijderen of de verspreiding ervan
reguleren of verbieden (art. 19-21).
De Wet geeft sanctiemogelijkheden aan lokale autoriteiten en de nationale politie om overtreders
te beboeten (art. 23,28). Een overtreding kost 150 euro, die voor de rechter kan oplopen tot 3000
euro. De boetes worden uitgedeeld door speciale ‘litter wardens’ die benoemd zijn door de lokale
autoriteiten of door de politie. Statistieken laten zien dat van januari tot en met juni 2008 14.276
boetes werden uitgevaardigd, waarvan 46% ook daadwerkelijk werd betaald. Dit is een lichte
stijging ten opzichte van 2004 toen het er 11.558 waren.
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3.4 Conclusie
Ierland’s zwerfafvalbeleid is zeker net zo uitgebreid als dat van Groot-Brittannië. Vooral de
driejaarlijkse ‘Litter Management Plans’ die lokale autoriteiten moeten opstellen en inleveren
zorgen ervoor dat een doelgerichte aanpak centraal staat en een voortdurende terugkoppeling
plaatsvindt. Eigenaren van publieke ruimten en terreinen zijn wederom verplicht om de omgeving
schoon te houden, en kunnen hiertoe gedwongen worden, op straffe van een boete. Uit onderzoek
van de zeer actieve ‘Irish Business Against Litter League’ blijkt dat vooral grote supermarkten zich
hier niet altijd aan houden, en dat handhaving achterwege blijft. Een aandachtspuntje voor de
lokale autoriteiten. In samenwerking met bedrijven en winkels wordt er op lokaal niveau enorm
veel ondernomen om een schoner leefmilieu en bewustwording te creëren, zoals het ‘adopteren’
van straten door bedrijven en het oprichten van ‘eco-business alliances’. In dit kader verbinden
kleine supermarkten zich vaak om de directe omgeving te voorzien van extra vuilnisbakken en
extra schoonmaakteams in te zetten. De regering richt zich vooral op productspecifieke oplossingen
door het sluiten van overeenkomsten met bepaalde sectoren, zoals kauwgomproducenten, fastfood verpakkingsfabrikanten en banken. Daarnaast is er al een aantal jaar geleden een nationale
milieuheffing op wegwerptasjes ingevoerd die zeer effectief blijkt te zijn.
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4. België- Vlaanderen
4.1 Regionale wet- en regelgeving omtrent zwerfafval
De Belgische deelstaat Vlaanderen heeft eveneens uitgebreide wet- en regelgeving op het gebied
van (zwerf)afval, hetgeen onder de taak valt van het Departement voor Leefmilieu, Natuur en
Energie. Het Afvalstoffendecreet (1981) en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit Vlaams Reglement
voor

Afvalvoorkoming

en

–Beheer

(Vlarea)

bevatten

belangrijke

bepalingen

omtrent

het

afvalbeleid. Het zwerfafvalbeleid wordt toegelicht in het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer
Huishoudelijke

Afvalstoffen

2008-2015.

Dit

plan

van

de

Vlaamse

regering

behandelt

in

actieprogramma 14 de aanpak van illegaal ontwijkgedrag, waaronder zwerfafval valt. Doelstelling
van het beleid is om zo weinig mogelijk zwerfafval in Vlaanderen te laten ontstaan. Bij een
optimaal beleid is een samenspel vereist van drie pijlers, te weten communicatie, sensibilisatie en
educatie;

voldoende

en

aangepaste

infrastructuur

en

handhaving.

OVAM

(de

Openbare

Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest) is belast met de coördinatie van de uitvoering
van het plan.
Voorbeeld 1
Een belangrijke overeenkomst is het Interregionaal Samenwerkingsakkoord betreffende
de Preventie en Beheer van het Verpakkingsafval (2008) dat gesloten is tussen het
Waals Gewest, het Vlaams Gewest en Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Dit akkoord legt,
net

zoals

in

het

Afvalstoffendecreet,

de

verpakkingsverantwoordelijke

een

terugnameplicht op voor zijn verpakkingsafval. Fost Plus is aangewezen (erkend) door
de

Gewesten

om

namens

de

aangesloten

private

bedrijven voor

huishoudelijke

verpakkingen het akkoord uit te voeren. Bij Fost Plus zijn ook supermarkten zoals
Carrefour, Cora, Delhaize, Lidl, Aldi, Colruyt en Mestdagh aangesloten.
De lokale besturen worden door het Vlaamse Gewest in samenwerking met de betrokken
producenten financieel ondersteund. Vanuit het Subsidiebesluit Zwerfafval zal er jaarlijks tussen de
1 miljoen en anderhalf miljoen euro beschikbaar zijn voor sensibilisering, informatievoorziening,
monitoring en onderzoek. De samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de
gemeenten en provincies is eveneens een instrument dat ingezet kan worden om lokale besturen
financieel te ondersteunen voor het beleid inzake het aanpakken van ontwijkgedrag en zwerfafval
(deze overeenkomst moet nog goed gekeurd worden). Het gaat hierbij om een vrijwillige
overeenkomst, die een gemeente of provincie afsluit met de Vlaamse overheid op het gebied van
milieu. In ruil voor het uitvoeren van een aantal acties krijgen ze financiële en inhoudelijke
ondersteuning van de overheid. In totaal zal naar verwachting 4.940.000 Euro uitgegeven worden
voor bovengenoemde activiteiten tijdens de planperiode (tot en met 2015).
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4.2 Nationale en lokale zwerfafvalinitiatieven en campagnes
Gedragsbeïnvloeding en slimmer schoonmaken
In het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen staat in actieprogramma 14 omschreven dat
voor de aanpak van zwerfafval gewerkt zal worden binnen het centrale thema ‘In de vuilbak- Bang
van vuilbakken’. De ‘indevuilbak’-campagne, die is opgestart in 2006, is gestoeld op drie pijlers.
De eerste pijler ‘sensibiliseren via communicatie’ bestaat uit campagnes om burgers ervan te
overtuigen dat zwerfafval veroorzaken maatschappelijk niet aanvaardbaar is. De website
indevuilbak.be, met wettelijke en reglementaire informatie, dient hiertoe als kenniscentrum en
ontmoetingsforum voor alle partijen en individuen die willen meewerken aan het bestrijden van
zwerfafval.
Een belangrijk aspect van de ‘indevuilbak’-campagne is de ondersteuning van de lokale besturen in
hun strijd tegen het zwerfafval, hetgeen onder pijler twee ‘verbeteren van infrastructuur’
geschaard kan worden. Vanaf 2007 is die ondersteuning gestart op twee gebieden: Het verlenen
van materiaalsteun voor gemeentelijke opruimacties; en het geven van subsidies voor de aankoop
van veegwagens, straatvuilnisbakjes, en andere elementen van infrastructuur. Sinds 2007 zijn er
83 subsidie aanvragen behandeld en goedgekeurd (subsidies bedragen 50% van de investering
door gemeenten), en 19 nog reeds in behandeling. In het voorjaar van 2009 werden 127
aanvragen ingediend voor materiaal om opruimacties van zwerfafval te organiseren. Vele
gemeenten organiseren samen met hun scholen en verenigingen elk jaar een grote poetsbeurt.
Gemeenten die verder willen gaan dan opruimen kunnen aanspraak maken op een beperkte
financiële ondersteuning van 2500 euro per 25.000 inwoners, met een maximum van 10.000 euro.
In 2009 kregen 39 lokale zwerfafvalprojecten samen 260.000 euro financiële steun.
De derde pijler is de handhaving van de reglementering. De beschikbare instrumenten zullen
toegelicht worden onder punt 4.3. Vanuit de campagne zijn nog geen directe initiatieven genomen,
maar er is wel een oproep gedaan naar de gemeenten om bij de kleinschalige projecten met
beperkte financiële ondersteuning bijzondere aandacht te besteden aan de handhaving en de
mogelijkheden van buurtparticipatie.
Monitoring
In het Uitvoeringsplan staan tevens de instrumenten en indicatoren genoemd om de doelstelling
voor 2015 ‘Het ontwijkgedrag in Vlaanderen tot een minimum te beperken’ te meten. Als
impactindicatoren, die indiceren of de doelstelling bereikt is, zal de daling van de hoeveelheid
zwerfafval dienen, de evolutie van het aantal sluikstorten (afval naast de glascontainer), en de
wijziging van het gedrag en de houding van de inwoners tegen zwerfafval en ander ontwijkgedrag.
Dit zal gemeten worden door de inzet van instrumenten, zoals monitoring van de jaarlijkse
hoeveelheid zwerfafval per gemeente en enquêtes bij de bevolking over perceptie van het
ontwijkgedrag.
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Gent heeft al een monitoringssysteem opgezet en meet maandelijks de hoeveelheid zwerfafval in
33 straten. Meetpunten zijn de hoeveelheid zwerfafval, overvolle vuilnisbakken, dumpafval,
verkeerd geplaatst afval en externe factoren. Om de data te kunnen vergelijken worden de
publieke ruimten ingedeeld in een bepaalde categorie (winkelstraat, stadscentrum, residentiële
buurt etc.). Een tolerantie niveau is toegekend aan elke categorie gebaseerd op de aanname dat
sommige delen van de stad schoner dienen te zijn dan anderen. Zo wordt in een matrix voor elke
categorie aangegeven welk niveau bereikt zou moeten worden.
Ovam en Fost Plus hebben ook op nationaal niveau een zwerfafvalanalysemethode ontwikkeld om
op een zo correct en efficiënt mogelijke manier inzicht te krijgen in de hoeveelheid en
samenstelling van het zwerfafval. Deze analyse werd uitgevoerd in 2005 en 2006 op 32
typelocaties (o.a. wegbermen, op- en afritten, winkelstraten etc.) De gemeten aantallen zwerfafval
werden opgesplitst in sigarettenpeuken, kauwgom, herkenbaar zwerfafval en fijn zwerfafval, en
verontreiniging (zand). In 2006 bleek dat het herkenbare zwerfafval voor bijna tweederde uit
verpakkingsafval

bestond.

De

resultaten

van

het

onderzoek

werden

gebruikt

om

de

zwerfafvalaanpak uit te tekenen en de bedrijven aan te duiden die betrokken moesten worden bij
de problematiek.
Innovatie
De overheid werkt sinds de uitkomst van de eerste zwerfafvalanalysemethode samen met het
bedrijfsleven aan het zwerfafvalprobleem binnen het ‘indevuilbak’ project. Het eerste initiatief werd
ingeluid met een ondertekening van een intentieverklaring door de Vlaamse verantwoordelijke
minister en de verpakkingsindustrie vertegenwoordigd door Fost Plus. De bedrijven engageerden
zich om in te staan bij de aanpak van de problematiek. In de loop van 2007 ondersteunde ook de
winkeliersector vertegenwoordigd door Fedis (die als oprichtend lid van Fost Plus ruim een derde
van het budget van Fost Plus betaalt), de producenten van kauwgom via Fevia, en de invoerders
en producenten van sigaretten met Cimabel en Tabaserv de zwerfafvalcampagne.
Voorbeeld 2
Fedis, vertegenwoordiger van zowel detailhandel als groothandel, sloot onlangs een
intentieverklaring voor de komende vijf jaar met OVAM af om samen te werken in de
aanpak van peuken en kauwgomresten in het zwerfafval. De Fedis-leden die sigaretten,
roltabak of kauwgom onder een huismerk verkopen, engageerden zich vorig jaar al om
het logo en het campagnethema van indevuilbak-campagne mee te promoten.
De Vlaamse steden en gemeenten participeren onder andere via de Vlaamse Vereniging voor
Vlaamse Gemeenten (VVSG), welke deelneemt aan het uitwerken van de jaarprogramma’s die
beogen om de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen. Er is een regionale werkgroep opgericht
‘Zwerfvuil Vlaanderen’, bestaande uit OVAM, Fost Plus, Fedis, Cimabel, Tabaserv en de VVSG, om
de inspanningen in Vlaanderen te coördineren.
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Ingevolge het Interregionaal Samenwerkingsakkoord betreffende de Preventie en Beheer van het
Verpakkingsafval zijn bedrijven, die meer dan 10 ton verpakkingsafval op de Belgische markt
brengen, verplicht een driejaarlijks sectoraal preventieplan op te stellen. Fedis stelt namens de
distributiesector elke drie jaar een zodanig sectoraal preventieplan verpakking op. Het verminderen
van plastic draagtassen en het promoten van duurzame, herbruikbare alternatieven vormt hier ook
deel van. In de periode 2004-2006 vond er een grootscheepse actie plaats om de totale
hoeveelheid plastic tassen met 25% te verminderen. In 2008 was er al een daling merkbaar van
80% ten opzichte van 2003. De heffing op wegwerptasjes (3 euro per kilo), die is ingevoerd in
april 2007, heeft hiertoe ook bijgedragen.
Vooral de composteerbare tasjes duiken steeds meer op. In 2005 voerde de eerste handelaar die in
en intussen verkopen zeven winkelketens zakjes in composteerbaar materiaal. Zowel herbruikbare
bakken en boxen als isothermische boxen en zakken zijn in hoeveelheid verdubbeld en worden nu
door elf winkelketens aangeboden. Ook de stevige en herbruikbare boodschappentassen in linnen,
nylon, jute of geweven polypropyleen zijn in opmars, met een verviervoudiging van het aantal
verkochte exemplaren: 15 verschillende distributeurs bieden ze aan, ten opzichte van 5 in 2003.
Voorbeeld 3
Delhaize geeft al vanaf 1 juli 2007 geen gratis plastic zakken meer uit. De focus is
gericht op herbruikbare alternatieven en nieuwe zakken gemaakt op basis van
hernieuwbare

grondstoffen,

waarmee

het

assortiment

uitgebreid

zal

worden

(herbruikbare tassen, smartbox, linnen tas etc.). Bovendien komt er een nieuwe
herbruikbare pocketzak in nylon die heel klein kan worden opgevouwen en zo perfect in
elke handtas past. Verder krijgen de klanten ook gratis pluspunten wanneer ze
herbruikbare tassen gebruiken. Een composteerbare zak op basis van vernieuwbare
bronnen (maïs of aardappelen) zal te koop zijn aan de kassa voor 5 eurocent.
4.3 Handhaving door gemeenten
Op 1 mei 2009 is een Milieuhandhavingsdecreet van kracht geworden, hetgeen de gemeenten
juridisch

de

mogelijkheid

geeft

om

allerlei

vormen

van

openbare

overlast

(binnen

het

toepassingsgebied van het Afvalstoffendecreet) snel en adequaat aan te pakken. Hierdoor zullen
gemeenten onmiddellijk gemeentelijke sancties kunnen opleggen voor het vervuilen van de
openbare weg en plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Bij het bepalen van de sancties
kunnen gemeenten een gemeentelijke administratieve boete (GAS) opleggen met een maximum
van 250 euro. Hoe dit in de praktijk zal worden gebracht zal de toekomst uitwijzen.
4.4 Conclusie
Het is duidelijk dat Vlaamse regering er ‘bovenop’ zit met betrekking tot het zwerfafval. Er is een
duidelijke doelstelling gesteld voor 2015 ‘Het beperken van ontwijkgedrag tot een minimum’ dat
door middel van monitoring en enquêtes zal worden gemeten. In dit kader is de regionale
campagne ‘indevuilbak’ opgezet, die nu al een groot succes is, en waaraan door het bedrijfsleven
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een

actief

bijdrage

wordt

geleverd,

verenigd

in

organisaties

zoals

Fedis

of

Fost

Plus.

Gedragsbeïnvloeding vormt een belangrijk component van deze campagne, vormgegeven door
bewustwordingsacties, evenals het verbeteren van de infrastructuur door inzet van extra materiaal.
De handhavingscomponent is nog niet zichtbaar, maar zal zich langzamerhand ontwikkelen door de
invoering van het nieuwe Milieuhandhavingsdecreet. Supermarkten hebben zich veelal bij reeds
genoemde organisaties aangesloten om zo indirect te participeren in de aanpak van zwerfafval.
Bovendien voeren ze een actief beleid op het verminderen van wegwerptasjes en het gebruik van
herbruikbare tasjes.
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5. België- Wallonië
5.1 Nationale wet- en regelgeving omtrent zwerfafval
Het Waalse Gewest heeft geen zwerfafvalbeleid zoals in Vlaanderen, maar wel een uitgebreid
afvalbeleid. De Waalse regering is bevoegd op het gebied van milieu, water en natuurbehoud,
terwijl de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van het leefmilieu. Het Wetboek
van Milieurecht uit 2005 beschrijft het milieubeleid dat berust op het principe van preventieve
actie. Met betrekking tot het afvalbeleid bestaat er een Afvaldecreet (beschikking) van 27 juni
1996, die een adviescommissie ten aanzien van afval en een Afvalbureau (‘Office Wallon des
Déchets’) in het leven roept.
In het kader van het Afvaldecreet is er een Afvalplan ontwikkeld dat in werking is getreden in 1998
en een tijdsperiode van 12 jaar, tot en met 2010, bestrijkt. In het plan wordt echter zwerfafval niet
genoemd omdat dit onderwerp pas in 2005 op de agenda verscheen (zie paragraaf 5.2). Een
concreet beleidsplan omtrent zwerfafval, zoals in Vlaanderen, is er dus niet. Voor verpakkingsafval
bestaat er het Interregionaal Samenwerkingsakkoord betreffende de Preventie en Beheer van het
verpakkingsafval (2008), hetgeen in 4.1 met betrekking tot Vlaanderen reeds beschreven is.
5.2 Nationale en lokale zwerfafvalinitiatieven en campagnes
Gedragsbeïnvloeding en slimmer schoonmaken
Met het oog op het enorme bedrag voor de opruim- en verwijderingskosten van zwerfafval, meer
dan 100 miljoen euro per jaar, heeft de Minister van Milieu en Toerisme in 2008 een plan bedacht
om de omgeving schoon te houden. Dit plan richt zicht ten eerste op preventie, sensibilisatie en
educatie, en ten tweede, op sanctie en handhaving. Symbool voor de handhaving staat een nieuw
handhavingsdecreet

(zie verder paragraaf 5.3). Twee

campagnes spelen een rol

in de

verwezenlijking van het plan: ‘Opération Wallo’Net’ en ‘A la poubelle’ (in de vuilbak).
De eerste campagne (Wallo’Net I) is in 2005 al opgestart met als doel het aantrekkelijker maken
van toeristische trekpleisters, stadscentra etc. Een investering van 4 miljoen euro zorgde ervoor
dat 435 medewerkers ingezet konden worden voor het schoonmaken van deze plaatsen. Eind 2007
is besloten het project nog twee jaar te laten doorlopen gezien het succes en de behoefte, waarbij
de focus zou liggen op toeristische wandelroutes, hetgeen de grootste toeristische trekpleister
vormt in Wallonië (Wallo’Net II). Daarnaast zou ook gewerkt worden aan het schoonmaken van
recreatieplekken rondom rivieren (Wallo’Net III).
De campagne ‘A la poubelle’ is in 2008 geïnitieerd in samenwerking met de gemeenten (Unie van
Steden en Gemeenten in Wallonië), FostPlus en Copidec (Permanente Conferentie van Waalse
tussengemeentelijke

maatschappijen inzake

afvalbeheer).

Laatstgenoemde vertegenwoordigt

maatschappijen die zich bezig houden met het afvalbeheer in hun eigen gemeente (zoals OVAM dit
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doet in Vlaanderen). De campagne is in maart dit jaar ten einde gelopen. Het begrip ‘zwerfafval’
stond centraal binnen de campagne, evenals de bijbehorende gevolgen voor het milieu. Een
website was in het leven geroepen (www.alapoubelle.be), dat nog steeds dienst doet als platform
om ‘best practices’ uit te wisselen en initiatieven vanuit de overheid en het bedrijfsleven te
belichten. Onderdeel van de campagne vormden het sensibiliseren van de burgers, ondernemen
van concrete acties en handhaving ten aanzien van zwerfafval.
In het kader van bovengenoemde campagnes ondersteunt het Waalse Gewest nieuwe en
innovatieve projecten zowel logistiek als financieel. Daarnaast subsidieert ze de inzet van
waarnemingsagenten bij het beboeten van overtreders (maximum van drie agenten per gemeente
voor een periode van 2 jaar). Er zijn 60 gemeenten die hiervan gebruik hebben gemaakt. Voor
schoonmaakprojecten kunnen onder andere vuilniszakken, fluoriderende jasjes en handschoenen
aangevraagd worden. Initiatieven die verder gaan dan het simpel schoonmaken van de omgeving,
of waarbij verschillende gemeenten betrokken zijn kunnen ook rekenen op financiële steun. Voor
een gemeente tot 25.000 inwoners is dit 2500 euro. Voor elke extra 25.000 inwoners komt er 2500
euro bij met een maximum van 10.000 euro (voor zeer grote projecten kan dit oplopen tot 15.000
euro). Ook werd door het Waalse Gewest besloten om 28 nieuwe containerparken te creëren en 83
van dergelijke parken uit te breiden, hetgeen een investering vergde van 37 miljoen euro.
Steden zetten zich ook op eigen initiatief in voor het zwerfafvalprobleem, vaak in samenwerking
met private partijen.

De stad Luik heeft in augustus 2009 een sensibilisatiecampagne opgezet

(‘Allen samen, kampioenen van de schoonheid’) in samenwerking met de voetbalclub ‘le Standard’.
De campagne bestaat uit het ophangen van posters aan de muren, of in het openbaar vervoer, met
voetbalspelers erop die uitgerust zijn met schoonmaakspullen. Daarnaast is er een tv-spotje
gemaakt met dezelfde voetballers die ook in de bioscopen vertoond zal worden. De campagne
maakt deel uit van een driejarige conventie ondertekend door de voetbalclub, de stad Luik en de
gemeente

waarbij

de

voetbalclub

gesponsord

wordt

door

laatstgenoemden

in

ruil

voor

medewerking aan sociale campagnes.
Monitoring
Voorbeeld 1
Minister Lutgen heeft in 2008 de Waalse steden beoordeeld op vuilheid op een schaal
van één tot en met vijf, waarbij vijf heel schoon was. Specifieke plaatsen die onderzocht
werden waren: Bushaltes, stations, residentiële zones, schoolpleinen, stadscentrum,
winkelstraten etc. De algemene indruk was hierbij het meest belangrijke. De grotere
steden, zoals Namur en Luik, waren terug te vinden in de categorieën drie en vier, met
ook nog een aardig rijtje steden in categorie twee.
Sinds eind 2007 monitoort Luik zelf ook het zwerfafval in probleemwijken. Om de schoonheid zo
objectief

mogelijk

te

meten

zijn

begin

2009

‘schoonheidgraadmeters’

ontwikkeld.

Deze

graadmeters bepalen de schoonheid van een straat in zijn globaliteit: Trottoir, weg, straatgoten, en
straatinrichting. Deze algemene categorieën zijn weer onderverdeeld in subcategorieën, zoals

23

sigarettenpeuken, flesjes, hondenpoep etc. Elke 2 maanden vindt er een meting plaats zodat de
resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. Op basis hiervan wordt een rapport uitgebracht.
Volgens het onderzoek van minister Lutgen is Luik goed bezig, aangezien ze in categorie 4 zijn
geplaatst.
5.3 Handhaving door gemeenten
Deel 8 van het Milieuwetboek beschrijft de handhaving van milieudelicten. Het deel is recentelijk
aangepast omdat er een nieuw Decreet inzake Milieudelicten in juni 2008 is aangenomen. Deze
deelt de milieudelicten per categorie in; harmoniseert de boetes; en maakt een onmiddellijke
betaling van boetes mogelijk. In hoofdstuk 4 van deel 8 worden de boetes genoemd voor het
achterlaten van zwerfafval. Voor het achterlaten van hondenpoep, sigarettenpeuken, kauwgom,
papier, of bierflesjes op straat, staat een boete van de vierde categorie, oftewel 50 euro. Diezelfde
boete wordt gegeven voor het niet respecteren van de sticker ‘geen reclame’ op de brievenbus. Het
driedubbele moet betaald worden wanneer ander afval, zoals verpakkingen en vuilniszakken, wordt
achtergelaten.
Het nieuwe Decreet voorziet in het inzetten van 90 waarnemende agenten (‘agents constateurs’),
die ter beschikking gesteld worden aan de gemeentes door het Waalse Gewest. Deze agenten
kunnen overtreders onmiddellijk een boete laten betalen voor het gooien van zwerfafval op
bijvoorbeeld de straat of op een parkeerplaats van een winkel. Administratieve boetes kunnen
ingezet worden als alternatief voor strafrechtelijke sancties indien het Openbaar Ministerie niet tot
vervolging overgaat. Het geld van de boetes zal terechtkomen in een fonds dat gewijd wordt aan
sensibilisatie en bescherming van het milieu.
5.4 Conclusie
Het Waalse Gewest is pas de afgelopen 2 jaar actief bezig met de aanpak van zwerfafval. Een
zwerfafvalbeleid, zoals dat in Vlaanderen, is er niet, maar wel een algemeen plan dat wordt
vormgegeven door twee campagnes. Preventie, sensibilisatie en educatie staan centraal, evenals
sancties en handhaving. De aandacht is vooral gevestigd op de handhaving door recente invoering
van boetes door het Waalse Gewest en de inzet van speciale agenten, die ter beschikking worden
gesteld aan de gemeenten. Hiervan wordt erg veel gebruik gemaakt. Ten aanzien van
supermarkten, welke opereren in zowel Vlaanderen als Wallonië, zoals Delhaize, kan worden
terugverwezen naar paragraaf 4.2.
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6. Frankrijk
6.1 Nationale wet- en regelgeving omtrent zwerfafval
Zwerfafval is een zeer lokale aangelegenheid in Frankrijk. Het nationale kader van het afvalbeleid
wordt gevormd door het Milieuwetboek, waarin het afvalbeleid uitgebreid omschreven wordt (art.
L.541-1 t/m L. 542-14). Het beleid, dat in 1992 aanzienlijk is verbeterd, is gestoeld op de principes
van preventie, nuttig gebruik, recycling en informatievoorziening. Er bestaat een Agentschap voor
Milieu en Energie (l’ADAME) dat over een budget beschikt om bepaalde industriële sectoren en
entiteiten financieel te ondersteunen bij de benodigde investeringen. Met het aannemen van de wet
‘Grenelle’ in september 2009, waarin lange termijn maatregelen worden genomen op het gebied
van milieu en duurzaamheid, is een afvalplan in werking getreden. Hierin wordt echter zwerfafval
niet genoemd. Gemeentes zijn dus in Frankrijk zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de
leefomgeving en het initiëren van campagnes op dit gebied.
6.2 Nationale en lokale zwerfafvalinitiatieven en campagnes
Gedragsbeïnvloeding en slimmer schoonmaken
Verschillende steden in Frankrijk zijn dit jaar erg actief met zwerfafval bezig geweest. Parijs heeft
in maart 2009 een grootscheepse actie op poten gezet die zowel de Fransen, Parijzenaars als
toeristen erop attent moet maken dat de schoonheid van de stad ieders zijn verantwoordelijkheid
is. Door middel van interactieve projecten, zoals workshops over de aanpak van zwerfafval in
scholen en buurtcentra, en verkiezing van de mooiste wijk, hoopt de stad een beter bewustzijn te
creëren. De activiteiten vinden plaats op initiatief van de arrondissementsgemeenten om zo op
lokaal niveau te kunnen acteren. De stad heeft ook het weggooien van sigarettenpeuken als een
serieus probleem geïdentificeerd, en een Actieplan sigarettenpeuken opgesteld. Het uitdelen van
meeneemasbakken en het aanmoedigen van winkeliers om draagbare asbakken buiten de deur te
plaatsen maken hier deel van uit. Daarnaast wordt er veel gedaan aan handhaving, hetgeen in 6.3
aan de orde zal komen.
Voorbeeld 1
Parijs heeft een barometer ingesteld die de ‘schoonheid’ van de stad meet door middel
van enquêtes gehouden onder een groep van 4000 personen (200 per arrondissement).
Deze enquête vond in 2002 voor de eerste keer plaats. Bij de laatste enquête uit 2008
blijkt het percentage tevreden mensen gestegen te zijn van 55% in 2002 naar 65% in
2008, daarentegen heeft 11% nog steeds een erg slechte indruk van hun wijk. De
tevredenheid wordt vooral bepaald door de afwezigheid van hondenpoep. 8 op de 10
inwoners is het ermee eens dat strenger opgetreden moet worden tegen het achterlaten
van hondenpoep.
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Een andere stad die zeer actief bezig is met het zwerfafvalbeleid is Versailles. Net als in Parijs ligt
het accent op handhaving door het actief surveilleren op straat en het uitdelen van boetes indien
nodig. Daarnaast worden er nieuwe machines aangeschaft voor schoonmaakactiviteiten, extra
distributiemachines met zakjes voor hondenpoep geplaatst, en vinden er ook regelmatig
schoonmaakacties plaats. Milieubemiddelaars worden ingezet om een constructieve dialoog tussen
publieke dienst en inwoners te bevorderen, en inwoners te wijzen op de juiste gedragingen in het
publieke

domein.

Ook

wordt

er

intensief

nagedacht

over

de

reorganisatie

van

de

schoonmaakdienst, waaronder de herwaardering van het beroep van schoonmaker. Deze zouden
slechts ingezet moeten worden in een specifieke wijk om beter herkend te kunnen worden door de
bewoners.
Ook heeft Versailles in maart 2009 een groot nationaal debat georganiseerd over het definiëren
van objectieve criteria die de schoonheid in een stad kunnen meten met als doel het creëren van
een nationale schoonheidsnorm. Na dit debat is er een werkgroep opgericht waarin ongeveer 30
steden verenigd zijn die zich buigen over de kwestie. De werkgroep heeft in september dit jaar een
matrix ontworpen waarin objectieve criteria, zoals de lengte van de straat en de hoeveelheid afval
per m3, terug te vinden zijn. Inmiddels wordt de matrix getest in een tiental steden en zullen de
resultaten in de werkgroep in december 2009 in Le Havre vergeleken worden. Deze monitoring lijkt
op de zwerfafvalanalyse in Vlaanderen.
Innovatie
Voorbeeld 2
In oktober 2008 zijn de Vereniging van Gemeenten in Frankrijk (‘AMF’) en het Syndicaat
voor Levensmiddelen en Fastfood (‘SNARR’) een partnerschap aangegaan met als doel
het opzetten van een programma voor het schoonmaken van de straten. Dit programma
wordt vormgegeven door vier aandachtspunten: Verpakkingen, stadsdiensten die afval
inzamelen, het opruimen van zwerfafval en de communicatie en sensibilisatie van
burgers. De acties zullen op lokale schaal worden geïmplementeerd in samenspel met
betrokken lokale actoren (door het sluiten van conventies).
Als start van het partnerschap werd een Charter gepresenteerd genaamd ‘Strijd tegen het
achterlaten van fast-food verpakkingen op de openbare weg’. De Charter is het resultaat van lange
consultaties opgestart in 2007 en geleid door een van de leden van SNARR, McDonald’s Frankrijk,
die graag actie wilde ondernemen gezien het grote probleem van fast-food verpakkingsafval op de
openbare wegen. Vele organisaties werden bij de consultatie betrokken zoals Eco-Emballage
(verpakkingen), ADEME, gemeentelijke diensten die zich bezig houden met schoonmaak,
milieugroeperingen, verpakkingsfabrikanten etc. De consultatie werd actief ondersteund door het
Ministerie van Ecologie en geïmplementeerd in twee pilotsteden: Dijon en Albert. In 2008 voegde
SNARR zicht bij de consultatie om zo de gehele fast-food sector te kunnen mobiliseren.
McDonald’s heeft inmiddels al actie ondernomen in het kader van vier eigen geformuleerde
aandachtspunten: Verpakkingen zijn nu minder volumineus en makkelijker om weg te gooien; er
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zijn vuilnisbakken ontworpen waarin het afval vanuit de auto kan worden gegooid; het
schoonmaakplan voor het schoonhouden van de omgeving rondom de restaurants is verbeterd; en
er is een aantal posters gemaakt om de mensen op zwerfafval te attenderen.
Een andere organisatie in Frankrijk die zich bezighoudt met zwerfafval, weliswaar voornamelijk op
toeristische plekken, is: ‘Vacances Propres’. Deze organisatie is in 1971 opgericht op initiatief van
grote producenten van verpakkingen en verpakkingsmateriaal en wordt ondersteund door onder
andere Ministerie van Ecologie, AMF, ADAME, Eco-Emballage, Danone, Oréal-Garnier, Evian, Volvic,
Coca-Cola, Heineken, en Proctor & Gamble. Een van de taken is om gemeenten te assisteren bij de
ontwikkeling van een adequaat netwerk voor vuilnisbakken en vuilniszakken met het ‘Vacances
Propres’ logo erop. Zo zijn er 65.000 vuilnisbakken in Frankrijk geplaatst in 1900 steden en worden
er 3.5 miljoen vuilniszakken met het Vacances Propres logo jaarlijks gebruikt. Daarnaast worden er
gedurende het jaar verschillende korte acties uitgevoerd, zoals het schoonmaken van stranden,
schoonhouden van ‘Tour de France’ routes, interactieve quizzes tijdens evenementen etc.
Voorbeeld 3
Vanaf 2010 geldt er in Frankrijk een verbod op het gebruik van eenmalig bruikbare niet
via natuurlijke weg recyclebare (‘biodegradable’) plastic zakken in supermarkten. Dit
heeft het Franse parlement in 2005 besloten. Alleen natuurlijk afbreekbare eenmalige
zakken zullen nog gedistribueerd mogen worden. Als flankerende maatregel wordt het
gebruik van herbruikbare plastic boodschappentassen gepromoot. De ban werd niet
alleen ingegeven door de wens zwerfafval te verminderen. Een belangrijk bijkomend
motief was Franse boeren aan nieuwe marktkansen te helpen. In natuurlijk afbreekbare
zakken wordt tarwe- en maïszetmeel verwerkt.

6.3 Handhaving door gemeenten
In het Wetboek van Strafrecht staan de bevoegdheden van de politie om het achterlaten van
(zwerf)afval aan te pakken. In artikel R632-1 worden de boetes opgesomd voor het achterlaten
van afval, vuilnis, uitwerpselen of ander materiaal op een publieke of private plaats of op de
openbare weg. Een boete van de tweede categorie, tussen 38 en 150 euro, kan hiervoor gegeven
worden. Lokale autoriteiten kunnen dit zelf verder uitwerken. De politie is in de meeste steden
bevoegd om vuilniszakken te openen om zo het adres van de overtreder te kunnen achterhalen. Dit
hangt echter af van lokale reglementen.
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6.4 Conclusie
Er zijn in Frankrijk geen nationale zwerfafvalcampagnes. Wel zijn er verschillende initiatieven
vanuit het bedrijfsleven in samenwerking met gemeenten (of andersom), en zijn de meeste
gemeenten erg actief bezig met het onderwerp. Met name in Parijs en Versailles zijn veel
voorbeelden te vinden van effectiever schoonmaken en gedragsbeïnvloeding, zoals het uitdelen van
meeneemasbakken, een schoonheidsbarometer, en de inzet van milieubemiddelaars. Bovendien
heeft Versailles het initiatief genomen om een nationaal debat op gang te brengen over het
opstellen van objectieve schoonheidscriteria, die in elke gemeente kunnen worden toegepast.
Innovatieve oplossingen zijn er gevonden door het Syndicaat voor Levensmiddelen en Fast-food en
de Vereniging van Gemeenten die door middel van een partnerschap concreet het schoonmaken
van de straten willen aanpakken. Vanuit de hoek van de verpakkingsproducenten werkt ‘Vacances
Propres’ aan een schonere leefomgeving. De handhavingscomponent wordt ook steeds belangrijker
in Frankrijk en verschillende gemeenten hebben inmiddels lokale regelgeving ingevoerd die het
mogelijk maakt om het gooien van zwerfafval op straat te bestraffen. Hiervoor worden extra
handhavingsteams ingezet, hetgeen de effectiviteit verbetert.
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7. Duitsland
7.1 Nationale wet- en regelgeving omtrent zwerfafval
In Duitsland bestaat er, net zoals in Frankrijk, geen landelijk beleid op het gebied van zwerfafval,
maar betreft het voornamelijk een lokale (gemeenten) en regionale (deelstaten) aangelegenheid.
Wel is er op landelijk niveau in 2003 statiegeld op eenmalige drankverpakkingen ingevoerd,
waarvan, volgens het ‘Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit’ (BMU)
een gunstig neveneffect de afname van zwerfafval is. Recent onderzoek wijst uit dat een aantal
herbruikbare bierflesjes met bijna 20% is toegenomen, waardoor het aantal bierflesjes dat op
straat terechtkomt is afgenomen.
7.2 Nationale en lokale zwerfafvalinitiatieven en campagnes
Gedragsbeïnvloeding
De deelstatenregeringen voeren regelmatig campagnes tegen zwerfafval. Hieraan werken eveneens
vaak bedrijven en actieve bedrijfsorganisaties mee als sponsor of co-partner. Vooral de
deelstaatregeringen van Rheinland-Pfalz, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern en Hessen zijn erg
actief.
Voorbeeld 1
Hessen organiseert jaarlijks een schoonmaakdag ‘Sauberhaftes Business Day’, waarbij
werknemers van verschillende Hessische ondernemingen tijdens de lunchpauze afval
gaan opruimen. Tot voor kort vond deze dag alleen in Frankfurt plaats in samenwerking
met financiële instellingen, maar sinds 2009 is het ingevoerd in elke stad in Hessen. Het
opruimen van afval kost de deelstaat jaarlijks ruim 200 miljoen euro.
Andere

activiteiten

van

de

deelstaat

Hessen

zijn

het

aanbieden

van

informatie-

en

publicatiemateriaal, het organiseren van wedstrijden, zoals ‘de schoonste schoolroute’, en het
organiseren van een jaarlijkse voorjaarsschoonmaak. Deze campagnes worden actief gesponsord
door een vijftigtal bedrijven zoals MTV, British American Tobacco, de supermarkten Aldi en Rewe,
Otto, Kauflan etc., en door de deelstaat autoriteiten. Het Hessisiche ‘Ministerium für Umwelt,
Ländlichen Raum en Verbraucherschutz’ is de initiator en coördinator van bovengenoemde
campagnes.
In Bremen wordt ook een jaarlijkse schoonmaakdag georganiseerd, die vele deelnemers trekt. Er
nemen jaarlijks zo’n 14.500 mensen aan deel, en er wordt ruim 30 ton afval ingezameld. Na de
laatste schoonmaakdag is een ‘Bremen ruimt op werkgroep’ opgericht, waarbij geïnteresseerde
bedrijven, instellingen of verenigingen zich kunnen aansluiten. Er wordt momenteel hard
nagedacht door de werkgroep over andere initiatieven.
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Slimmer Schoonmaken
Deelstaat Hessen geeft, als medeoprichter en aandeelhouder van TŰV Hessen, een technische
kwaliteits-

en

monitorings

onderneming,

een

certificaat

uit

aan

optimaal

werkende

reinigingsdiensten. Deze is drie jaar geldig en wordt elk jaar opnieuw geëvalueerd. Het eerste
certificaat is in mei 2009 uitgereikt aan de reinigingsdienst van Ludwigsburg, waardoor de stad zich
nu een ‘Saubere Kommune’ mag noemen. Deze stad had in 2008 een kwaliteitsmanagement
systeem ingevoerd voor reiniging en groenbeheer van de stad. In de meesten gemeenten is de
aanpak van zwerfafval namelijk een integraal onderdeel van de gemeentelijke reiniging.
Bremen is ook bezig met het optimaliseren van haar reinigingsactiviteiten, door het vaststellen van
een te behalen kwaliteitsniveau, dat losstaat van het tijdstip van de vorige reinigingsbeurt. Ook
wordt er momenteel geëxperimenteerd met combireiniging, de combinatie van zowel handmatige
als machinale reiniging.
Voorbeeld 2
Een paar jaar geleden is in Bremen een zwerfafval-hotline geopend, waar burgers hun
klachten over zwerfafval, of een melding over een veroorzaker van zwerfafval, kwijt
kunnen. Reacties die hierop binnenkomen, gaan direct door naar een dienstdoenend
reinigingsteam ter plekke dat het zwerfafval meteen opruimt. In 2008 werden er 1400
meldingen van zwerfafval ontvangen, variërend van meldingen van graffiti tot vervuilde
straatperkjes. In 2005 waren dit er nog maar 810.
Een soortgelijke aanpak is er ook in andere steden, zoals Mönchengladbach. Hier is in 2002 op
initiatief van een aantal ondernemingen de vereniging ‘Clean-Up-MG’ opgericht, dat inmiddels uit
een veertigtal ondernemingen bestaat, waaronder lokale supermarkten. Samen met de lokale
autoriteiten worden verschillende acties ondernomen zoals schoolprojecten, verbeteren van de
reinigingsdienst en het instellen van burgerwachten, die kleine gebieden controleren en direct
kunnen ingrijpen bij bijvoorbeeld illegale dumping in samenwerking met een speciaal opgerichte
interventieteam.
Innovatie
Het

bedrijfsleven,

vertegenwoordigd

waaronder
bij

de

inspanningen

supermarkten,
om

zwerfafval

zijn
te

via

een

aantal

bestrijden.

De

organisaties

actief

‘Arbeitsgemeinschaft

Verpackung + Umwelt’ treedt op namens de ondernemingen in de verpakkingsketen (zoals
supermarkten, frisdrankproducenten etc.) en streeft onder andere naar de ontwikkeling van nieuwe
verpakkingen met een hoge milieustandaard. Ze organiseren hiertoe seminars en publiceren
rapporten met behulp van externe experts. De ‘Arbeitsgemeinschaft für Serviceverpackungen’ biedt
namens de producenten, gebruikers van zogenaamde ‘serviceverpakkingen’, informatie aan over
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lokale en regionale activiteiten tegen zwerfafval (www.littering.de). Er zijn vooral voorbeelden te
vinden van acties in verschillende deelstaten en steden.
Met het actieprogramma van ‘Aktion Saubere Landschaft’ ondersteunen 15 grote bedrijven in
Duitsland (o.a. McDonald’s, Aral, Coca-Cola, Duitse Spoorwegen, Esso, Duitse Sportbond, Ball
Packaging etc. ), evenals een aantal deelstaten en lokale reinigingsdiensten, tal van lokale en
regionale activiteiten tegen zwerfafval. Er worden momenteel voornamelijk acties met voorbeelden
van

‘good

practices’

ondersteund,

welke

ook

op

de

website

te

vinden

zijn

(www.aktionsauberelandschaft.de). In samenwerking met de Duitse ‘Städte und Gemeindebunde’
(DStGB) heeft Aktion Saubere Landschaft in 2004 de campagne ‘Schone Gemeenten- een rode
kaart tegen zwerfafval’ opgezet, waarbij steden en gemeenten werden opgeroepen om hun
oplossingen tegen zwerfafval op tafel te leggen. Nog steeds kan een databank geraadpleegd
worden (www.aktion-saubere-kommune.de) met ongeveer 370 lokale initiatieven gesorteerd op
alfabet.
Ook denken de Duitse supermarkten na over het reduceren van zwerfafval door het verminderen
van het gebruik van wegwerptasjes.
Voorbeeld 3
Het Duitse concern METRO Group, dat onder meer onder de labels Metro Cash & Carry en
Real levensmiddelen verkoopt, constateert dat het zwerfafval rondom haar winkels
voornamelijk bestaat uit plastic zakjes en tassen, flessen en fastfoodverpakkingen. Het
zwerven van plastic zakken wordt tegengegaan door de verkoop van duurzame tassen te
stimuleren alsmede door de verkoopprijs van reguliere plastic tassen te verhogen. Ook
worden door METRO verpakkingen van natuurlijk afbreekbaar bioplastic gebruikt voor
deze categorie producten. Het concern heeft deze oplossing nog niet volledig uitgerold
omdat het gebruik van bioplastic twee onbedoelde effecten met zich meebrengt.
Allereerst wordt voor deze verpakkingen maïs gebruikt dat soms omstreden genetisch
gemodificeerde organismen (gmo’s) bevat. Ten tweede is er de kritiek dat er dermate
veel

maïs

wordt

gebruikt

voor

dit

bioplastic

dat

het

een

beslag

legt

op

de

beschikbaarheid van maïs als voedingsmiddel in derdewereldlanden. Ten aanzien van
flessen heeft het invoeren van statiegeld geleid tot het vrijwel geheel verdwijnen van
lege flessen rondom Metro winkels. Voor niet herbruikbare flessen geldt een statiegeld
van 25 eurocent, voor herbruikbare flessen van 8 eurocent.

7.3 Handhaving
Er is geen nationale basis voor de handhaving van zwerfafval. Wel hebben de deelstaten een
algemene richtlijn opgesteld, die gemeenten kunnen overnemen om lokaal regels voor het uitdelen
van boetes voor zwerfafval vast te leggen (‘Bussgeldgeldkatalog Umwelt’). De hoogten van de
boetes kunnen door gemeenten zelf worden bepaald in lokale verordeningen. In Frankfurt am Mein,
die een van de eerste was met de invoering van de boetes in 2002, betaalt men 10 tot 35 euro
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voor het achterlaten van een sigarettenpeuk, een blikje, of papiertje op straat, en meer dan 150
euro voor het illegaal storten van afval. Een asbakje op straat legen kost 35 euro en het niet
opruimen van hondenpoep 75 euro. In Bremen variëren de boetes van 20 euro voor
sigarettenpeuken en verpakkingen tot 35 euro voor kauwgom en flesjes.
Gemeenten kunnen winkels die fast-food verkopen verplichten om vuilnisbakken in de omgeving
van de winkel te plaatsen. In lokale regelgeving van de stad Neuss (‘Strassenordnung’) is
bijvoorbeeld vastgelegd dat verkopers van fast-food in de nabije omgeving een prullenbak
beschikbaar moeten stellen en deze ook regelmatig moeten legen, en in een straal van 30 meter al
het afval dat van de winkel afkomstig is moeten opruimen, op straffe van een boete.
7.4 Conclusie
Het bedrijfsleven en lokale autoriteiten werken actief samen in de aanpak van zwerfafval. In dit
opzicht sponsoren supermarkten vaak lokale campagnes of nemen deel aan werkgroepen die zich
buigen over het probleem en het onder de aandacht brengen. Er is met name veel aandacht voor
‘slimmer schoonmaken’, waarbij de optimalisering en het efficiënter maken van reinigingsdiensten
voorop staan. Boetes voor het gooien van zwerfafval op straat worden in steeds meer gemeenten
ingevoerd. De handhaving hiervan verschilt erg per gemeente of deelstaat. Vaak geven handhavers
vooraleerst nog een waarschuwing.
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8. Zweden
8.1 Nationale wet- en regelgeving omtrent zwerfafval
Het Ministerie van Milieu is in Zweden belast met het nationale afvalbeleid. De Zweedse Milieuwet
geeft de regering de bevoegdheid om wet- en regelgeving vast te stellen omtrent de
verantwoordelijkheid van producenten voor een correcte behandeling van het afval, hetgeen
gedaan is met betrekking tot verschillende soorten afval, zoals verpakkingen. Bovendien heeft de
regering al in 1984 statiegeld op aluminium blikjes ingevoerd, en in 1994 op PET-flessen. Vanaf 1
januari 2006 is er ook een statiegeldregeling voor andere metalen blikjes. Wat betreft zwerfafval
bestaat er geen nationaal beleid, maar zijn de lokale autoriteiten zelf verantwoordelijk voor het
schoonhouden van de leefomgeving en het initiëren van campagnes op dit gebied.
8.2 Nationale en lokale zwerfafvalinitiatieven en campagnes
Gedragsbeïnvloeding en slimmer schoonmaken
Het Ministerie moedigt zwerfafvalinitiatieven zeker aan en stelde in 2008 2 miljoen Zweedse
Kronen beschikbaar aan het Zweedse Milieuagentschap om samenwerkingsverbanden op te zetten
met gemeenten en bedrijven met als doel de reductie van zwerfafval. Zodanige initiatieven hielden
onder andere in: Het informeren van burgers over afvalvoorzieningen, betere afvalreiniging en de
ontwikkeling van producten die minder afval ten gevolg hebben.
De organisatie in Zweden die zich op nationaal niveau bezig houdt met de aanpak van zwerfafval
is: ‘Keep Sweden Tidy’. Deze stichting, die in 1983 werd opgericht door het Zweedse
Milieuagentschap en het bedrijf Returpack, promoot recycling en strijdt tegen zwerfafval door
middel van bewustwordingscampagnes, prijsuitreikingen en milieu educatie. Vooral de nationale
schoonmaakdagen in het voorjaar zijn een groots evenement waarbij ruim 250.000 mensen op de
been worden gebracht. Daarnaast vormt milieu educatie een belangrijke pijler: Keep Sweden Tidy
is de nationale coördinator voor de programma’s van de ‘Stichting voor Milieu Educatie’ (FEE),
vaardigt

eco-labels

uit

voor

schone

stranden

en

accommodatie,

organiseert

eco-school

programma’s, en looft prijzen uit aan milieuvriendelijke evenementen. In samenwerking met de
grootste

wegenbouw

en wegenonderhoud

bedrijven, en lokale

sportverenigingen, worden

schoonmaakacties georganiseerd om zwerfafval langs de wegen te verwijderen. Sinds de start in
1988 is 315.000 kilometer aan wegen schoongemaakt en zijn 1 miljoen vuilniszakken gevuld met
afval.
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Innovatie
In Stockholm is de organisatie ‘City i Samverkan Stockholm’ actief, die werd opgericht in 1997
door eigenaren van grote winkels en bedrijven, om van Stockholm een aantrekkelijke stad te
maken door het verbeteren van de veiligheid, openbare orde, en milieu.
Voorbeeld 1
‘City i Samverkan’ heeft twee jaar geleden een samenwerkingsverband tussen de
winkeliers in het stadscentrum en de gemeente bewerkstelligd met het oog op het
opruimen van zwerfafval. De overeenkomst houdt in dat de winkeliers het trottoir
aangrenzend aan de winkel schoon

houden, terwijl de gemeente zorg draagt voor de

schoonheid van de rest van de stad. De resultaten zijn positief: Zo heeft de gemeente
inmiddels meer schoonmaakpersoneel ingezet voor het opruimen van zwerfafval in het
stadscentrum.
Daarnaast heeft de organisatie een informatiecampagne voor ogen over de vervuiling door
sigarettenpeuken op straat in samenwerking met de tabaksfabrikanten en lokale autoriteiten.
Monitoring
Keep Sweden Tidy biedt gemeenten een methode aan om de hoeveelheid en het soort zwerfafval
op de grond te inventariseren, dat ze heeft ontwikkeld in samenwerking met Statistiek Zweden. De
gemeenten dienen de data te rapporteren aan Statistiek Zweden, die de data vervolgens
analyseert. De methode bestaat uit het calculeren van zwerfafval in 1000 vooraf gedefinieerde
gebieden. Uiteindelijk zullen alle data worden opgeslagen in een nationale database waardoor de
resultaten met elkaar te vergelijken zullen zijn. De methode is in 2007 in één gemeente en in 2008
in twee andere gemeenten getest, en wordt nu in acht gemeenten toegepast, waaronder
Stockholm en Gothenburg. De eerste resultaten zullen eind dit jaar beschikbaar zijn. Een methode
om de kosten te calculeren die samenhangen met het opruimen van zwerfafval is in ontwikkeling
en wordt waarschijnlijk in 2010 in de praktijk gebracht.
De stad Gothenburg gebruikt ‘Green scorecards’ als een manier om de milieukwaliteit van elke wijk
in de stad, die vertegenwoordigd worden door 21 district comités, in kaart te brengen en te
presenteren. De scorekaart is gebaseerd op vier aandachtsgebieden: Milieugedrag, situatie van het
milieu, infrastructuur en functioneren van de district comités. Het is enerzijds een goed hulpmiddel
om lokale milieu informatie te communiceren aan de comités, en anderzijds een succesvolle manier
om bewustzijn te creëren over hoe de vier gebieden met elkaar verweven zijn en elkaar
beïnvloeden. Als bron wordt de tevredenheidenquête onder burgers gebruikt, waarvan de
antwoorden in een ‘Mooi en Schoon’ index gecombineerd worden alvorens in kaart te worden
gebracht op de scorekaart. De scorekaart dient ertoe dat elk district bestaande milieuproblemen
kan identificeren en oplossen door inzet van de juiste instrumenten. Zo leidde de enquête in 2006,
waarin zwerfafval tot een probleem werd bestempeld, tot meer informatie campagnes en
schoonmaakacties.
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8.3 Handhaving door gemeenten
In de Zweedse Milieuwet wordt gesteld dat ‘het achterlaten van zwerfafval op een plek die
toegankelijk is voor het publiek, of zichtbaar is vanaf de publieke weg, is verboden’ (hfd. 15; para.
30). In het hoofdstuk ‘boetes’ wordt opnieuw benadrukt dat ‘elke persoon die, bewust of onbewust,
zwerfafval achterlaat op een plek die toegankelijk is voor het publiek, of zichtbaar is vanaf de
publieke weg, gestraft kan worden met een boete of gevangenisstraf tot een jaar’ (hfd. 29; para.
7). Een paar paragrafen verderop wordt het kantteken geplaatst dat bij lichte vergrijpen, van onder
andere voorgenoemde paragraaf, geen straf zal worden opgelegd. In de praktijk wordt het
achterlaten van zwerfafval niet of nauwelijks bestraft. Volgens FTI, een bedrijf dat verpakkingen en
kranten ophaalt bij recyclepunten, worden jaarlijks slechts 150 boetes uitgedeeld.
8.4 Conclusie
Net als in Duitsland, Frankrijk en Wallonië bestaat er geen nationaal zwerfafvalkader. Wel is er in
Zweden de organisatie ‘Keep Sweden Tidy’, die zich op nationaal niveau bezig houdt met de
aanpak van zwerfafval. De organisatie is zeer actief op het gebied van slimmer schoonmaken en
gedragsbeïnvloeding en wordt in Zweden gezien als hét kenniscentrum inzake zwerfafval en de
aanpak hiervan. Ook zijn ze bezig met het testen van een zwerfafvalanalysemethode en met de
ontwikkeling van een methode om de kosten verbonden aan het opruimen van het zwerfafval te
calculeren. Op lokaal niveau is de organisatie ‘City i Samverkan Stockholm’ een mooi voorbeeld,
die een samenwerkingsverband tussen de winkeliers in het centrum van Stockholm en de
gemeente, met betrekking tot opruimen van zwerfafval, heeft bewerkstelligd. De zwerfafvalaanpak
in Zweden staat echter nog in de kinderschoenen waardoor er nog niet veel nagedacht wordt over
innovatieve oplossingen.
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9. Zwitserland
9.1 Nationale wet- en regelgeving omtrent zwerfafval
Zwerfafvalbeleid bestaat alleen op kantonaal niveau in Zwitserland. In de Milieuwet van 1991 wordt
in hoofdstuk 4 over het afvalbeleid gesproken. De uitvoering hiervan komt toe aan de kantons.
Het Federaal Bureau voor Milieu (BAFU), onderdeel van het Ministerie van Milieu, Transport,
Energie en Communicatie, vervult een coördinerende rol in het bij elkaar brengen van relevante
spelers op het gebied van zwerfafval. Zo organiseert ze onder andere regelmatig een ronde tafel
over maatregelen tegen zwerfafval; probeert ze de sigarettenproducenten en industrie bij het
probleem te betrekken en doet ze voorstellen voor een methode met betrekking tot de
kostenverdeling voor afvalverwijdering (tussen kanton en federale staat). Dit laatste voorstel wordt
verwacht eind 2009 op tafel te liggen.
9.2 Nationale en lokale zwerfafvalinitiatieven en campagnes
Gedragsbeïnvloeding en slimmer schoonmaken
Op zowel nationaal, kantonaal als lokaal niveau bestaan er veel initiatieven om zwerfafval tegen te
gaan. Op nationaal niveau worden veelal concrete acties georganiseerd door stichtingen/NGO’s.
Voorbeelden zijn ‘Chasse au trésor’ (www.chasseautresor.ch), een initiatief van de NGO Pusch, die
elk jaar in mei actiedagen voor het bewuster omgaan met grondstoffen, producten en afval
organiseert. Behalve publieke diensten ondersteunen ook veel bedrijven deze actiedagen
waaronder recycling organisaties, supermarktketen Coop en McDonald’s. In diezelfde maand vindt
er ook de jaarlijkse schoonmaakdag plaats, genaamd ‘coup de balai’ (www.coupdebalai.ch),
georganiseerd door de kantons, communes en afvalbedrijven. De Belangengroep Schoon Milieu
(IGSU) is op nationaal niveau ook erg actief en richt zicht met name op het sensibiliseren van de
burgers. Deze groep is in 2004 ontstaan op initiatief van twee private sector recycling organisaties:
IGORA

coöperatie

voor

recycling

van

aluminium

en

PRS

PET-Recycling.

Leden

van

de

belangengroep zijn verder McDonald’s, Coop, supermarktketen Migros, Tetra Pak, VetroSwiss en
Schweizer Presse.
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Voorbeeld 1
Het Verbond van Zwitserse Steden (UVS) heeft in samenwerking met onder andere de
BAFU, Pusch en McDonald’s een gedragscode in het leven geroepen voor verkooppunten
van fastfood en voor organisatoren van publieke evenementen. De code definieert de
samenwerking, tussen private partij enerzijds en publieke autoriteiten anderzijds, op 4
gebieden, te weten infrastructuur, schoonmaak en verwijdering van afval, communicatie
en afvalpreventie en reductie. Door het ondertekenen van een conventie worden
wederzijdse plichten en rechten op bovenstaande gebieden vastgelegd. Een supermarkt
kan zo toezeggen 2 vuilnisbakken op het trottoir voor de winkel te plaatsen en te
beheren, terwijl de autoriteiten vijf publieke vuilnisbakken op het plein plaatsen
waaraan de supermarkt gelegen is.

Innovatie
Door milieu consultancy Seecon is er een ‘handboek zwerfafval’ gecreëerd met (financiële)
medewerking van BAFU, kantons, communes, Coca-Cola, Coop, Migros, McDonald’s, IGSU en
recyclingbedrijven. In het handboek wordt zeer uitvoerig beschreven welke maatregelen het beste
getroffen kunnen worden op lokaal niveau om zwerfafval tegen te gaan. De maatregelen zijn in te
delen naar 8 verschillende groepen: Sociaal netwerk (inschakelen van burgerpatrouilles; peer-topeer

interviews;

mobiele

voorlichtingsstands);

Communicatie

(

sensibiliseringscampagnes;

inschakelen van media; uitroepen van afvalvrije zones); Financiële prikkels (statiesysteem; boetes;
reductie afvalbelasting); Toezicht en interventie (inzet van (jeugd) politie; camera toezicht);
Infrastructuur voor deponeren afval en verblijfplaatsen (teruggave recyclebaar materiaal; creëren
handplekken voor jongeren); Inrichting en kwaliteit publieke ruimte (kunst; kwaliteit materiaal;
reiniging);

Vorming

en

jeugdarbeid

(afvalonderwijs;

actiedagen);

Veranderen

van

het

consumentenaanbod (verminderen van verpakkingen; alcoholverbod onder 18). McDonald’s heeft
zelf ook een handleiding over aanpak zwerfafval ontworpen die wordt toegepast in alle 144
vestigingen in Zwitserland.
Tenslotte is de belangenvereniging Detailhandel Zwitserland (IG DHS) zeer betrokken bij het
tegengaan van zwerfafval. Deze vereniging bestaat uit 6 winkels: Charles Vögele, Coop, Denner,
Manor, Migros en Valora. In 2007 is een rapport verschenen door bovengenoemd consultancy,
genaamd ‘Zwerfafval en Detailhandel’. De algemene conclusie van het rapport was dat de
detailhandel niet volledig verantwoordelijk kon worden gehouden voor het zwerfafvalprobleem
omdat ruim de helft (56%) van de zwerfafvalstroom uit meeneemvoedsel bestond, hetgeen niet tot
de kernactiviteit behoort van de detailhandel. De overige 44% bestond uit gratis krantjes (25%) en
overig klein afval zoals sigarettenpakjes en organisch afval. Slechts 30% van het afval was direct
afkomstig van IG DHS leden. Dus andere voedseldistributeurs (zoals fastfoodketens, bakkerijen,
slagers),

evenals

tabaksindustrie

en

verspreiders

van

kranten,

zouden

ook

op

hun

verantwoordelijkheden moeten worden gewezen. In dit opzicht heeft IGSU recentelijk een
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samenwerkingsovereenkomst gesloten met de verspreiders van gratis krantjes, en probeert ze de
tabaksindustrie over te halen haar campagnes te co-financieren.
Ondanks dat minder dan één derde van het zwerfafval afkomstig is van IG DHS leden wil de
detailhandel graag meewerken aan het oplossen van het probleem.

Voorbeeld 2
De werkgroep ‘afval en recycling’ van IG DHS heeft zich met name vanaf 2008 over het
probleem

gebogen.

Inmiddels

hebben

in

de

stad

Basel

intensieve

gesprekken

plaatsgevonden tussen het Communale Bureau voor Milieu en Energie, detailhandel,
McDonalds en de industrie. Afspraken die gemaakt zijn houden in dat de winkels
vrijwillig hun omgeving schoonhouden; deelnemers afvalinitiatieven sponsoren (vooral
McDonald’s, Coop en Migros doen dit al); afvalambassadeurs worden ingezet om de
burgers op hun gedrag te wijzen in samenwerking met IGSU; verpakkingen worden
gereduceerd

door

innovatie;

meer

ruimte

voor

consummatie

ter

plaatse;

en

aanbevelingen door IG DHS worden gedaan met betrekking tot afvalmanagement. Te
vergelijken afspraken worden gemaakt in steden zoals Bâle, Luzern, Dietikon, Thurgovie
en Zürich.
In de stad Bern is in 2007 een nieuw reglement in werking getreden, hetgeen met zich meebrengt
dat winkels die meeneemvoedsel verkopen een twee keer zo hoge belasting moeten betalen in
vergelijking tot andere winkels, om zo de kosten te dekken voor afvalverwijdering op publieke
plaatsen. Schoonmaakkosten kunnen namelijk oplopen tot 3.70 franken per m2. De UVS heeft
berekend dat 250 miljoen franken jaarlijks wordt gespendeerd aan schoonmaakkosten in alle
steden in Zwitserland. De detailhandel heeft tegen deze extra belasting bezwaar gemaakt omdat
nu alleen de winkeliers ‘gestraft’ worden, terwijl deze juist al bijdragen door de extra
recyclebelasting en de campagnes/projecten die ze financieren. Naar schatting wordt jaarlijks 22
miljoen franken uitgegeven aan afvalmaatregelen door de leden van IG DHS. Bovendien bleek uit
het 2007 rapport van Seecon dat slecht 13% van het meeneemvoedsel ook daadwerkelijk werd
geconsumeerd in het publieke domein, en dat hiervan 70% op correcte wijze werd gedeponeerd.
9.3 Handhaving door gemeenten
Behalve het weggooien van afval (buiten de stortplaats of vanuit een auto), dat is strafbaar gesteld
in de Milieuwet (art. 30e par.1 en 61) en de Verordening op Straatverkeer (art. 60 par. 6), is er
geen nationaal wettelijk kader. Kantons kunnen zelf wetgeving initiëren voor het strafbaar stellen
van het weggooien van zwerfafval. Verschillende kantons hebben dit inmiddels gedaan, zoals in
Bern, Bâle, Genève, Soleure, Thurgovie en Zoug. In Bern bepaalt de Kantonale Beschikking inzake
Boetes Openbare Orde dat voor het achterlaten van klein afval, zoals flesjes, kauwgom,
sigarettenpeuken, of etensresten, een boete van 80 Zwitserse franken moet worden betaald (en de
helft voor het weggooien van één stuks van voorgenoemd afval). Dit geldt eveneens voor het niet
opruimen van hondenpoep. Op gemeentelijk niveau bestaan er ook boetes, zoals in Aarau, Baden,
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Bienne en Illnau. In Aarau leidt het niet deponeren van klein zwerfafval in de vuilnisbak tot een
boete van 40 franken.

9.4 Conclusie
Vanwege de federale inrichting bestaat er alleen zwerfafvalbeleid op kantonaal of lokaal niveau. Dit
doet echter niet af aan de kwaliteit van de aanpak van zwerfafval, en Zwitserland kan dan ook
zeker geschaard worden onder de categorie proactieve landen, waartoe Groot-Brittannië, Ierland
en Vlaanderen behoren. Er bestaan enorm veel private initiatieven zoals de Belangroep Schoon
Milieu en de NGO Pusch, die samen met lokale autoriteiten allerlei soorten acties organiseren,
waaronder een gedragscode voor fast-food winkeliers en organisatoren van evenementen.
Supermarkten kunnen zo, na het ondertekenen van een conventie, toezeggen om vuilnisbakken te
plaatsen in de nabije omgeving in ruil voor extra schoonmaakdiensten door gemeentepersoneel.
Ook bestaat er een handboek dat zeer uitvoerig weergeeft welke stappen ondernomen kunnen
worden om zwerfafval te beperken op lokaal niveau. Bovendien is de Belangenvereniging
Detailhandel Zwitserland, die bestaat uit een aantal supermarkten, zeer betrokken bij de
zwerfafvalproblematiek, ondanks dat volgens onderzoek slechts één derde van het zwerfafval
afkomstig is van de leden. Een speciale werkgroep van de detailhandel houdt zich bezig met
innovatieve

oplossingen

op

lokaal

niveau.

Ook

wordt

er

door

de

detailhandel

getracht

samenwerkingovereenkomsten te sluiten met verspreiders van gratis krantjes en met de
tabaksindustrie, gericht op het voorkomen van zwerfafval.
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Bronnenlijst
Groot-Brittannië

http://www.cleanercities.co.uk/cleanneighbourhoods&env2005.htm

Code of Practice on Litter and Refuse, 2006:
http://www.defra.gov.uk/environment/quality/local/litter/code/documents/cop-litter.pdf

Clean Neigbourhoods and Environment Bill, 2005:
http://www.defra.gov.uk/environment/quality/local/legislation/cnea/index.htm
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