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Inleiding
In het kader van het Focusprogramma Zwerfafval van Agentschap NL wordt in de Gemeente
Landgraaf het Thematraject Inrichting uitgevoerd. Het doel van het thematraject is training,
advisering en begeleiding om uiteindelijk het afvalbakkenbestand te verbeteren. Door Agentschap
NL zijn de volgende gewenste resultaten geformuleerd:
Doorlopen van hele traject door bij voorkeur minimaal twee medewerkers
Verbetering en structurele borging van afvalbakkenbestand
Delen van kennis onderling via digitaal kennisnetwerk
Publicatie van resultaten
Evaluatie traject
Door Agentschap NL is aan Beheeraccent / Peter van Welsem Advies opdracht gegeven het traject uit
te voeren samen met de Gemeente Landgraaf. In dit Plan wordt ingegaan op de specifieke situatie in
Landgraaf en wordt beschreven op welke wijze de gewenste resultaten zullen worden bereikt.

Probleemschets
Het huidige bestand van afvalbakken van de gemeente Landgraaf bestaat uit 400 afvalbakken. Het
merendeel van deze afvalbakken zijn kleine open bakken van ca 15 l. Deze hangen aan bestaande
(lantaarn)palen. De bakken voldoen om een aantal redenen niet:
- Te klein en hierdoor snel vol
- Open van boven en daardoor gevoelig voor overlast door dieren wind
- Grote opening en daardoor gebruikt voor ontdoen van huisvuil (Landgraaf is een Diftar
gemeente)
Naast deze 400 afvalbakken staan en ook nog 140 hondenpoepbakken verspreid over het gebied.
Het probleem met deze bakken is dat ze ook worden gebruikt voor huisvuil, stank veroorzaken en
tijdens de jaarwisseling veelvuldig worden beschadigd.
De gemeente heeft besloten om de alle afvalbakken te vervangen en geen onderscheid meer te
maken tussen afvalbakken en hondenpoepbakken.
Naar verwachting zullen ca 400 afvalbakken worden geplaatst.

Bestaande afvalbak.
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Geen onderscheid meer

Nieuw type afvalbak

De Gemeente wil met het uitvoeren van dit thematraject antwoord op de volgende vragen:
1. Wat is de beste plaats voor de nieuwe afvalbakken
2. Welke uitgangspunten moeten worden gehanteerd bij het bepalen van de locatie
3. Hoeveel afvalbakken moet worden geplaatst
4. Hoe kunnen burgers het beste worden voorgelicht
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Aanpak
Begonnen is met het in kaart brengen van de huidige afvalbakken en hondenpoepbakken. De meeste
bakken zijn al goed op kaart vastgelegd. Maar dit is nog wel gecontroleerd en aangevuld. Vervolgens
is aan de hand van de ervaringen uit de praktijk het huidig gebruik geïnventariseerd.
Op basis van de inventarisatie, de ervaringen tot nu toe en de theoretische uitgangspunten voor
afvalbakken is nieuw beleid worden geformuleerd. Op basis hiervan zijn de nieuwe locaties van de
afvalbakken worden bepaald en op kaart vastgelegd. Uitgangspunt hierbij was dat in ieder geval
afvalbakken worden geplaatst op bijna alle locaties waar nu hondenpoepbakken staan. Om de
bewoners te informeren is een flyer gemaakt. Eind 2010 zal worden begonnen met het in eigen
beheer verwijderen van de bestaande afvalbakken en het gelijktijdig plaatsen van nieuwe
afvalbakken. Het plaatsen van de eerste afvalbakken zal intensief worden begeleid, zodat er
voldoende aandacht wordt gegeven aan de detaillering van de plaatsing.
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Uitgangspunten / beleidsnota
Op basis van discussie, ervaringen tot nu toe met lediging en vervuiling en op basis van landelijke
inzichten is een beleidsnota opgesteld waarin het afvalbakkenbeleid van de Gemeente is verwoord.
Met deze beleidsnota wil de Gemeente ook in de toekomst een antwoord hebben op nieuwe
aanvragen. Deze zullen worden getoetst aan de uitgangspunten voor plaatsing .
Hieronder zijn de belangrijkste onderdelen uit de beleidsnota weergegeven.
De Gemeente wil de bewoners en bezoekers zo goed mogelijk faciliteren bij het schoon en
hondenpoepvrij houden van de omgeving tegen beheersbare kosten. Het is de verantwoordelijkheid
van de Gemeente om goede bakken binnen aanvaardbare loopafstand te plaatsen, te ledigen en de
onderhouden. Het is de verantwoordelijkheid van de bewoners en bezoekers om geen zwerfafval te
produceren en om hondenpoep op te ruimen.
Ten aanzien van het bepalen van de juiste plaats voor de nieuw te plaatsen afvalbakken is gebruik
gemaakt van de door CROW opgestelde Leidraad Afvalbakken in de Openbare Ruimte; Publicatie
209. Hierin worden per gebiedstype een aantal plaatsingscriteria genoemd. Deze eisen zijn generiek
van toepassing maar zijn verder gespecificeerd naar de feitelijke situatie. Dit algemene eisen zijn
hieronder uitgewerkt naar de situatie voor de Gemeente Landgraaf.
Uitgangspunten bij bepaling van locatie van afvalbak
 Zwerfafval en hondenpoep kan in dezelfde afvalbak worden gedeponeerd
 Eén standaard afvalbak in de gehele gemeente (herkenbaarheid) met een kleine
inwerpopening om illegaal dopeneren van huisvuil te voorkomen
 Afvalbakken alleen op plaatsen die in deze uitgangspunten worden genoemd. Gemeente
gaat niet in op verzoeken om afvalbakken op plaatsen die niet vallen onder de
uitgangspunten (eenduidigheid).
 Afvalbakken plaatsen:
o in winkelcentra
o langs belangrijke routes en kruispunten
o langs snoeproutes
o bij alle bushaltes (ivm herkenbaarheid)
o bij jongeren (rondhang) plekken (ook als deze plekken wisselen), korte afstand
o bij speelplekken
o bij belangrijke in- en uitgangen van natuur- en wandelgebieden
 Geen bakken binnen een straal van 25 m van openbare eetgelegenheden, met uitzondering
van gelegenheden in winkelcentra. Eigenaren dienen zelf te zorgen voor afvalbakken en voor
het schoonhouden van de openbare ruimte. ( Er zal hierop worden gehandhaafd)
 Uit oogpunt van het voorkomen van zwerfafval wordt er in principe worden er geen
afvalbakken geplaatst in woonwijken. Mensen worden geacht hier hun afval mee naar huis
te nemen. Echter uit oogpunt van het eenvoudig kwijt kunnen van hondenpoep binnen een
maximale loopafstand van 400m, worden er wel afvalbakken in woonwijken geplaatst. Dit
wordt gezien als een extra service aan de bewoners.
 Er worden geen afvalbakken geplaatst bij clusters. De bewoners worden geacht het
draagmiddel (zak, doos, kist etc) weer mee naar huis te nemen. De ervaring is dat er anders
extra veel zwerfafval ontstaat.
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Locatie wordt afgestemd op het gebruik van de laatste jaren van de bestaande afvalbakken
en poepbakken. Op locaties die wel voldoen aan de criteria, maar waarbij uit ervaring
gebleken is dat ze niet of nauwelijks worden gebruikt, worden niet voorzien van een
afvalbak.
Niet per definitie een afvalbak bij een bankje, maar afhankelijk van het intensiteit van het
gebruik
In buitengebied in principe geen afvalbakken, met uitzondering van locaties waarvan bekend
is dat daar veel afval wordt geproduceerd. Recreant wordt geacht afval mee te nemen op
dezelfde wijze als waarop hij verpakking heeft meegebracht.

Nieuwe aanvragen
Ervaring leert dat, hoe optimaal de inrichting ook is, er altijd nieuwe aanvragen komen om
afvalbakken. Meestal worden deze aanvragen gedaan omdat burgers in bepaalde gebieden veel
zwerfafval zien. Bij deze aanvragen zal allereerst worden bekeken van het zwerfafval wordt
veroorzaakt door het gebrek aan een afvalbak of dat er een andere oorzaak is. Vervolgens wordt
voor het besluit om wel of geen afvalbak te plaatsen de plaatsingscriteria uit hoofdstuk 2
gehanteerd.
Veranderde omstandigheden
Het gebruik van de openbare ruimte veranderd voortdurend. Hierop moet actief worden ingespeeld.
Met name jeugd gebruikt de openbare ruimte steeds weer anders. Er zal actief op signalen worden
ingespeeld. Hierbij zal ook worden toegezien op het verwijderen van afvalbakken op plaatsen waar
weinig meer gebruik van wordt gemaakt.
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Plan Trajectuitvoering ‘Inrichting’ Gemeente Landgraaf
Inleiding
In het kader van het Focusprogramma Zwerfafval van Agentschap NL wordt in de Gemeente
Landgraaf het Thematraject Inrichting uitgevoerd. Het doel van het thematraject is training,
advisering en begeleiding om uiteindelijk het afvalbakkenbestand te verbeteren. Door Agentschap
NL zijn de volgende gewenste resultaten geformuleerd:
Doorlopen van hele traject door bij voorkeur minimaal twee medewerkers
Verbetering en structurele borging van afvalbakkenbestand
Delen van kennis onderling via digitaal kennisnetwerk
Publicatie van resultaten
Evaluatie traject
Door Agentschap NL is aan Beheeraccent / Peter van Welsem Advies opdracht gegeven het traject uit
te voeren samen met de Gemeente Landgraaf. In dit Plan Trajectuitvoering wordt ingegaan op de
specifieke situatie in Landgraaf en wordt beschreven op welke wijze de gewenste resultaten zullen
worden bereikt.
Overleg
Op 9 augustus 2011 heeft het eerste intake gesprek plaats gevonden. Hierbij waren aanwezig :
Marcel Vaessen
Medewerker Beheer Openbare Ruimte Gemeente Landgraaf
Robert Dörenberg
Medewerker Beheer Openbare Ruimte Gemeente Landgraaf
Peter van Welsem
Van Welsem Advies
Tijdens het intakegesprek zijn de huidige problemen en vragen besproken en is gekeken naar de
gewenste aanpak en planning.
Probleemschets
Het huidige bestand van afvalbakken van de gemeente Landgraaf bestaat uit 400 afvalbakken. Het
merendeel van deze afvalbakken zijn kleine open bakken van ca 15 l. die hangen aan bestaande
(lantaarn)palen. De bakken voldoen om een aantal redenen niet:
- Te klein en hierdoor snel vol
- Open van boven en daardoor gevoelig voor overlast door dieren wind
- Grote opening en daardoor gebruikt voor ontdoen van huisvuil (Landgraaf is een Diftar
gemeente)
Naast deze 400 afvalbakken staan en ook nog 140 hondenpoepbakken verspreid over het gebied.
Het probleem met deze bakken is dat ze ook worden gebruikt voor huisvuil, stank veroorzaken en
tijdens de jaarwisseling veelvuldig worden beschadigd.
De gemeente heeft besloten om de alle afvalbakken te vervangen en geen onderscheid meer te
maken tussen afvalbakken en hondenpoepbakken.
Naar verwachting zullen ca 400 afvalbakken worden geplaatst.
De Gemeente wil met het uitvoeren van dit thematraject antwoord op de volgende vragen:
5. Wat is de beste plaats voor de nieuwe afvalbakken
6. Welke uitgangspunten moeten worden gehanteerd bij het bepalen van de locatie
7. Hoeveel afvalbakken moet worden geplaatst
8. Hoe kunnen burgers het beste worden voorgelicht
Aanpak

Begonnen zal worden met het in kaart brengen van de huidige afvalbakken en hondenpoepbakken.
De meeste bakken zijn al goed op kaart vastgelegd. Maar dit moet nog worden gecontroleerd en
aangevuld. Vervolgens zal aan de hand van de ervaringen uit de praktijk het huidig gebruik worden
geïnventariseerd.
Op basis van de inventarisatie, de ervaringen tot nu toe en de theoretische uitgangspunten voor
afvalbakken zal nieuw beleid worden geformuleerd. Op basis hiervan zullen de nieuwe locaties van
de afvalbakken worden bepaald. Uitgangspunt hierbij is dat in ieder geval afvalbakken worden
geplaatst op bijna alle locaties waar nu hondenpoepbakken staan. Om de bewoners te informeren zal
een flyer worden gemaakt. Eind 2010 zal worden begonnen met het in eigen beheer verwijderen van
de bestaande afvalbakken en het gelijktijdig plaatsen van nieuwe afvalbakken. Het plaatsen van de
eerste afvalbakken zal intensief worden begeleid, zodat er voldoende aandacht wordt gegeven aan
de detaillering van de plaatsing.
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Afspraken
Tijdens het eerstvolgend overleg zal worden begonnen met het vastleggen van de ervaringen van het
uitvoerend personeel.

Opzet voor informatiefolder
Deze teksten zijn bedoeld als een eerste opzet voor een informatiefolder. Ze kunnen worden gebuikt
door de afdeling communicatie om een geschikte folder/flyer te maken.

Schoner Landgraaf door betere afvalbakken op goede plaatsen.
Inleiding
Afvalbakken zijn nodig om onze gemeente schoon te houden. De huidige afvalbakken in de gemeente
voldoen niet meer. Ze zijn te klein en daardoor te snel vol en er waait gemakkelijk vuil uit. Hierdoor
zorgen ze vaak voor meer zwerfafval in plaats van minder.
De gemeente gaat hier iets aan doen. Er worden door de hele gemeente nieuwe, grotere en betere
afvalbakken geplaatst.
Hondenpoepbakken
Er staan in de gemeente 140 hondenpoepbakken. Deze bevallen niet goed. Er wordt ook ander afval
in gedaan en veroorzaken vaak stank. Daarnaast wordt vaak de vraag gesteld waarom de normale
afvalbak niet gebruikt mag worden voor hondenpoep. Deze staan vaak dichterbij. Er is daarom
besloten om geen onderscheid meer te maken tussen afvalbakken en hondenpoepbakken. Vanaf dat
de nieuwe afvalbakken geplaatst zijn mag u hier de hondenpoep (uiteraard in een zakje) in gooien.
Waar komen de nieuwe afvalbakken te staan?
Er staan en hangen nu 400 afvalbakken (en 140 hondenpoepbakken). Dit zijn kleine bakken. De
nieuwe afvalbakken zijn een stuk groter. Hierdoor zijn er minder afvalbakken nodig. Maar ze komen
wel op plaatsen te staan waar u uw afval graag kwijt wilt.
De gemeente heeft een plan gemaakt voor de plaatsing van de nieuwe afvalbakken. Bij alle
bestaande afvalbakken en hondenpoepbakken is gekeken hoe ze worden gebruikt. Het gebruik
verschilde sterk. Sommige worden zo intensief gebruikt dat ze dagelijks moeten worden geledigd,
anderen worden nooit gebruikt. Hier is in het nieuwe plan rekening mee gehouden.
Ook is gekeken waar afvalbakken nu echt nodig zijn.
((FOTO NIEUWE EN OUDE AFVALBAK))
Het nieuwe plan gaat uit van de volgende punten:
Er worden afvalbakken geplaatst:
o in winkelcentra
o Op 25 m afstand van openbare eetgelegenheden (binnen een straal van 25 m van
openbare eetgelegenheden. Eigenaren dienen zelf te zorgen voor afvalbakken en
voor het schoonhouden)
o langs belangrijke routes en kruispunten
o langs snoeproutes
o bij bushaltes langs hoofdroute KLOPT DIT??????
o bij jongeren (rondhang) plekken
o bij speelplekken
 In woonwijken worden minder afvalbakken geplaatst. Bewoners kunnen hier hun afval mee
naar huis te nemen. Om hondenpoep toch eenvoudig kwijt te kunnen worden er wel
afvalbakken geplaatst binnen een maximale loopafstand van 400m. OF MOETEN WE HIER
200m VAN MAKEN?
 Er worden geen afvalbakken geplaatst bij clusters geplaatst. De bewoners worden geacht het
draagmiddel (zak, doos, kist etc) weer mee naar huis te nemen. De ervaring is dat er anders
extra veel zwerfafval ontstaat.



In buitengebied worden slechts enkele afvalbakken geplaatst. Recreant kunnen hun afval
mee te nemen op dezelfde wijze als waarop het is meegebracht.

Vaker ledigen
De nieuwe afvalbakken zullen goed worden onderhouden. Er zal voor worden gezorgd dat de bakken
op tijd worden geledigd en dat u ze altijd kunt gebruiken.
Wat kan er voor u veranderen?
Door de nieuwe afvalbakken zal Landgraaf schoner blijven. Er komen mooie bakken te staan op
plaatsen waar ze nodig zijn. Op een aantal plaatsen worden afvalbakken weggehaald en komt er
geen nieuwe voor in de plaats. Het kan dus zijn dat u iets verder moet lopen met uw afval of
hondenpoepzakje. Echter nooit verder dan 400 m.
Wat vragen wij van u?
Wij hebben uw hulp hard nodig om Landgraaf schoon te houden. Wij vragen u om geen
huishoudelijkafval in de afvalbakken te deponeren. Dit mag overigens ook niet. En natuurlijk vragen
wij van u om uw kleine afval in de afvalbak te gooien en zeker niet op straat. Zo houden we
Landgraaf samen schoon.

Wanneer
Als de nieuwe afvalbakken worden geplaatst worden ook de oude weggehaald. Dit zal niet in 1 keer
klaar zijn. Dit zal per wijk worden aangepakt. We beginnen met het plaatsen van de eerste bakken
……… Ongeveer eind ……… zullen alle afvalbakken zijn vervangen.

Vragen
Bij wie

Afvalbakkenbeleid Gemeente Landgraaf

Plaatsingscriteria en onderhoud voor een efficiënte inzet van
afvalbakken in de openbare ruimte

1 Inleiding

1.1

Visie en doelstelling

De gemeente Landgraaf streeft naar een openbare ruimte die verzorgd en netjes is. Een onderdeel van
het dagelijkse beheer en onderhoud van de openbare ruimte is de preventie van zwerfafval. De
preventie is vanuit meerdere invalshoeken te organiseren zoals communicatie, zichtbaar reinigen en
handhaving. Een voor iedereen herkenbaar onderdeel zijn de voorzieningen in de openbare ruimte,
namelijk de afvalbakken. Op dit moment staan er in de openbare ruimte van Landgraaf ca. 400
afvalbakken en ca.140 hondenpoepbakken.
Echter vanaf 2011 zijn/worden een aantal bezuinigingen in het kader van het reinigingen van de
openbare ruimte doorgevoerd. Deze bezuinigingen bestaan uit het minimaliseren van de inzet van
veegwagens, chemische onkruidbestrijding op verhardingen en het verhalen van de kosten van
ongediertebestrijding. Jammer genoeg verrommelt de openbare ruimte door deze maatregelen
hetgeen nog wordt verergerd door het gebruik van het huidige type afvalbakken. Hiervoor zijn een
aantal oorzaken aan te wijzen:






De afvalbakken zijn klein en daardoor snel vol waardoor ze overlopen;
De afvalbakken worden bezocht door dieren die afval eruit werpen;
De wind heeft vrij spel in de afvalbakken waardoor afval eruit waait;
De afvalbakken nodigen door de grote vulopening uit om zich te ontdoen van ander afval dan
waarvoor de afvalbakken bedoeld zijn (o.a. huisvuil).
Afvalbakken worden onvoldoende gebruikt door:
 Gebrek aan uniformiteit en daardoor mindere herkenbaarheid
 Kapotte, beplakte of anderszins beschadigde bakken
 Onlogische plaats

Gezien de gestelde financiële ombuigingen alsmede de problematiek rondom de afvalbakken is
gezocht naar aanvullende mogelijkheden om de bezuiniging op reiniging te realiseren waarbij de
kwaliteit van de openbare ruimte echter zo goed mogelijk gewaarborgd blijft doch wel
rekeninghoudend met de gemaakte beleidskeuzes. Een oplossingsrichting hiertoe is het vervangen van
de huidige afvalbakken en hondenpoepbakken door een nieuwe, uniforme afvalbak. Met het
vervangen van de huidige bakken zal de reiniging naar verwachting efficiënter en effectiever
plaatsvinden en zal de huidige effectindicator 'tevredenheid over het beheer en onderhoud in de
buurt' gehandhaafd worden op de ambitiescore 6.

Hierbij zal de vraag of de huidge afvalbakken op de juiste plek staan zeker centraal moeten staan. Om
deze vraag te beantwoorden, zijn in deze notitie plaatsingscriteria voor afvalbakken opgesteld.

Centrale Visie bij de plaatsing afvalbakken:
De volgende standpunten staan centraal bij afvalbakken in de openbare ruimte:

1. De afvalbak levert een structurele bijdrage aan de preventie van zwerfafval waarbij de baten
(vermindering van zwerfafval in de openbare ruimte) de kosten van de reiniging overstijgen.
2. De afvalbak is gezien de locatie en specifieke functie/doel een essentiële voorziening voor de
gebruikers in de omgeving.

Doelstelling
Aan de hand van de plaatsingscriteria beschikt de gemeente over beleid om richting te kunnen geven
aan de ontwikkeling van het bestand afvalbakken. De plaatsingscriteria vertellen namelijk op welke
plaats een afvalbak is gewenst, en waar niet. Door deze criteria bestuurlijk vast te stellen, kunnen
verzoeken van burgers eenduidig worden beoordeeld en is helderheid in de keuzes. Dit voorkomt
wildgroei en bevordert het efficiënt inzetten van middelen.

De plaatsingscriteria zijn tevens te gebruiken als toetsinstrument met betrekking tot het huidige
bestand afvalbakken en eventueel nieuwe toekomstige aanvragen. Alle afvalbakken zijn in 2011
geïnventariseerd en getoetst aan de plaatsingscriteria, zodat een nulsituatie in beeld is gebracht. Dit
heeft geleid tot een lijst van te verwijderen en nieuwe afvalbakken.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de plaatsingscriteria voor de gemeente Landgraaf benoemd. en de
uitzonderingen daarop. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het proces van onderhoud en tussentijdse
vervanging en aanpassing. Hoofdstuk 4 gaat in op de handhaving. Tenslotte is in het laatste hoofdstuk
aangegeven hoe middels communicatie de burgers worden geïnformeerd over het gemeentelijke
beleid.

1.2

Huidige situatie

Type afvalbakken
Het bestand aan afvalbakken van de gemeente bestaat, afgezien van een aantal uitzonderingen, uit
vier type afvalbakken:





De gele afvalbakken.
De afvalbakken in WC Op de Kamp
De afvalbakken langs de Ruggengraat
De hondenpoepbakken

Uit onderzoek, uitgevoerd door het CROW1, is aangetoond dat door op een bewuste manier om te
gaan met plaatsing en onderhoud van afvalbakken zwerfafval met maar liefst 50% verminderd kan
worden.

Een vijftal punten waar nadrukkelijk op gelet wordt bij het maken van de keuzes van het type afvalbak
en de locaties zijn:






Vindbaarheid van afvalbakken (juiste locatie);
Gebruiksgemak in relatie tot het oneigenlijke gebruik (gemakkelijk om klein afval in te deponeren
maar niet voor het ontdoen van huisvuil);
Herkenbaarheid en aantrekkelijkheid (uniforme kleur en schoon [anti-aanplak reliëf en
graffiticoating]);
Bewustwording (juist gebruik van logo´s);
Ledigingvriendelijkheid.

Om het dumpen van huishoudelijk afval in de afvalbakken te voorkomen is gezocht naar een afvalbak
waar de vulopening het formaat heeft voor het afval waar deze voor is bedoeld met als bijkomend
voordeel dat dieren geen afval uit de afvalbakken kunnen halen. Daarnaast is gezocht naar een
afvalbak met een grote inhoud waardoor de vulsnelheid afneemt en waardoor deze minder vaak
geleegd hoeft te worden. Ook de kans dat afvalbakken "overlopen" wordt hierdoor geminimaliseerd.

Verreweg de meeste van de huidige afvalbakken zijn uitgevoerd zonder binnenbak en ongeschikt voor
het gebruik van een vuilniszak. Ze worden derhalve met de hand leeggemaakt. Bij de keuze van een
nieuw type bak wordt alleen gezocht naar een afvalbak met een aluminium binnenbak (licht in
gewicht) en de mogelijkheid om vuilniszakken in de binnenbakken toe te passen.

Alle constateringen zijn geanalyseerd en grondig bekeken. Conclusie is dat het voor de hand ligt te
opteren voor slechts één type bak waar zowel afval als hondenpoep in gedeponeerd kan worden
(hondenpoep in afvalbakken was sowieso al toegestaan), doch wel met een groter volume (70 liter)
dan de huidige afvalbakken.

Plaatsing
In het verleden is de plaatsing vooral op basis van verzoeken van burgers uitgevoerd of vanuit de
gedachte dat een afvalbak het probleem van zwerfafval kan verminderen of voorkomen. Met
vaststelling van het afvalbakkenbeleid zal met name de afdeling Beheer Openbare Ruimte een
beslissende rol hebben in de plaatsing van de nieuwe afvalbakken. Het plaatsen van afvalbakken dient
daarentegen wel te voldoen aan de plaatsingscriteria zoals geformuleerd in hoofdstuk 2.

2 Plaatsingscriteria
De Gemeente wil de bewoners en bezoekers zo goed mogelijk faciliteren bij het schoon en
hondenpoepvrij houden van de omgeving tegen beheersbare kosten. Het is de verantwoordelijkheid
van de Gemeente om goede bakken binnen aanvaardbare loopafstand te plaatsen, te ledigen en de
onderhouden. Het is de verantwoordelijkheid van de bewoners en bezoekers om geen zwerfafval te
produceren en om hondenpoep op te ruimen.
Ten aanzien van het bepalen van de juiste plaats voor de nieuw te paatsen afvalbakken is gebruik
gemaakt van de door CROW opgestelde Leidiraad Afvalbakken in de Openbare Ruimte; Publicatie 209.
Hierin worden per gebiedstype een aantal plaatsingscriteria genoemd. Deze eisen zijn generiek van
toepassing maar zijn verder gespecificeerd naar de feitelijke situatie. Dit algemene eisen zijn hieronder
uitgewerkt naar de situatie voor de Gemeente Landgraaf.
Uitgangspunten bij bepaling van locatie van afvalbak
 Zwerfafval en hondenpoep kan in dezelfde afvalbak worden gedeponeerd
 Eén standaard afvalbak in de gehele gemeente (herkenbaarheid) met een kleine
inwerpopening om illegaal dopeneren van huisvuil te voorkomen
 Afvalbakken alleen op plaatsen die in deze uitgangspunten worden genoemd. Gemeente gaat
niet in op verzoeken om afvalbakken op plaatsen die niet vallen onder de uitgangspunten
(eenduidigheid).
 Afvalbakken plaatsen:
o in winkelcentra
o langs belangrijke routes en kruispunten
o langs snoeproutes
o bij alle bushaltes (ivm herkenbaarheid)
o bij jongeren (rondhang) plekken (ook als deze plekken wisselen), korte afstand
o bij speelplekken
o bij belangrijke in- en uitgangen van natuur- en wandelgebieden
 Geen bakken binnen een straal van 25 m van openbare eetgelegenheden, met uitzondering
van gelegenheden in winkelcentra. Eigenaren dienen zelf te zorgen voor afvalbakken en voor
het schoonhouden van de openbare ruimte. ( Er zal hierop worden gehandhaafd)
 Uit oogpunt van het voorkomen van zwerfafval wordt er in principe worden er geen
afvalbakken geplaatst in woonwijken. Mensen worden geacht hier hun afval mee naar huis te
nemen. Echter uit oogpunt van het eenvoudig kwijt kunnen van hondenpoep binnen een
maximale loopafstand van 400m, worden er wel afvalbakken in woonwijken geplaatst. Dit
wordt gezien als een extra service aan de bewoners.
 Er worden geen afvalbakken geplaatst bij clusters. De bewoners worden geacht het
draagmiddel (zak, doos, kist etc) weer mee naar huis te nemen. De ervaring is dat er anders
extra veel zwerfafval ontstaat.
 Locatie wordt afgestemd op het gebruik van de laatste jaren van de bestaande afvalbakken en
poepbakken. Op locaties die wel voldoen aan de criteria, maar waarbij uit ervaring gebleken is
dat ze niet of nauwelijks worden gebruikt, worden niet voorzien van een afvalbak.



Niet per definitie een afvalbak bij een bankje, maar afhankelijk van het intensiteit van het
gebruik

In buitengebied in principe geen afvalbakken, met uitzondering van locaties waarvan bekend is dat
daar veel afval wordt geproduceerd. Recreant wordt geacht afval mee te nemen op dezelfde wijze als
waarop hij verpakking heeft meegebracht.

3 Onderhoud en vervanging
Een goed afvalbakkenbestand vraagt om blijvende aandacht door goed beheer, lediging en
kleinschalige aanpassingen door bijvoorbeeld nieuwe aanvragen.

Beheer
Het beheer van afvalbakken bestaat naast frequente lediging uit het bewaken van de kwaliteit van de
afvalbakken zelf. De lediging zal worden uitbesteed door middel van een zogenaamd beeldbestek.
Hierin wordt bepaald dat afvalbakken altijd gebruikt moeten kunnen worden, hetgeen betekent dat
maximaal 10% van de afvalbakken vol mag zitten. De gemeente zal zich niet bemoeien met de
ledigingsfrequentie, maar alleen controleren of deze prestatie-eis wel wordt gehaald. Naast deze
bepaling is vastgelegd dat iedere afvalbak minimaal 1 keer per week moet worden geledigd, in verband
met eventuele stankoverlast door hondpoep. De controle hierop wordt zo eenvoudig mogelijk
gemaakt door voor te schrijven dat de zakken om week een andere kleur moeten hebben.
In het nieuwe onderhoudscontract zal ook worden vastgelegd dat de aannemer frequent de kwaliteit
van de afvalbakken moet controleren. Hierbij zal worden geinvantariseerd of de afvalbak schoon is,
rechtstaat, niet beplakt is of anderszins beschadigd. Op basis van deze inventarisatie zullen de
afvalbakken worden schoongemaakt of zo mogelijk vervangen.
Hiermee wordt bereikt dat het afvalbakkenbestand altijd op orde is.
Nieuwe aanvragen
Ervaring leert dat, hoe optimaal de inrichting ook is, er altijd nieuwe aanvragen komen om
afvalbakken. Meestal worden deze aanvragen gedaan omdat burgers in bepaalde gebieden veel
zwerfafval zien. Bij deze aanvragen zal allereerst worden bekeken van het zwerfafval wordt
veroorzaakt door het gebrek aan een afvalbak of dat er een andere oorzaak is. Vervolgens wordt voor
het besluit om wel of geen afvalbak te plaatsen de plaatsingscriteria uit hoofdstuk 2 gehanteerd.
Veranderde omstandigheden
Het gebruik van de openbare ruimte veranderd voortdurend. Hierop moet actief worden ingespeeld.
Met name jeugd gebruikt de openbare ruimte steeds weer anders. Er zal actief op signalen worden
ingespeeld. Hierbij zal ook worden toegezien op het verwijderen van afvalbakken op plaatsen waar
weinig meer gebruik van wordt gemaakt.

4 Handhaving
Handhaving is een integraal onderdeel van een goed afvalbakkenbeleid.
In de conceptnota ‘Bestuurlijke handhaving dumpafval’ wordt het beleid met betrekking tot
handhaving voorgesteld. Onderstaande tekst is ontleent aan deze conceptnota.

De preventie en het verwijderen van dumpafval is een taak van de gemeente. Behalve de ergernis die
deze rommel oplevert, kost het opruimen ervan veel geld. Bovendien heeft dumpafval ook invloed op
de kwaliteit van de leefomgeving zoals die door burgers wordt ervaren.

Strafrechtelijk:
Strafrechtelijk optreden, zoals nu in Landgraaf wordt toegepast, kan alleen als de tracering van de
dader onomstotelijk is ( in het strafrecht ligt de bewijslast bij de boa) waarna hij een pv opmaakt.
Nadeel van deze aanpak is dat er dan sprake moet zijn van een bekennende verdachte of 2 of meer
getuigen, hetgeen in de praktijk nauwelijks het geval blijkt te zijn.
Vaak blijkt dan ook dat zo'n pv geseponeerd wordt vanwege het ontbreken van voldoende bewijslast.
Lukt dat wel, dan komt van zo'n pv uiteindelijk ca. € 40,00 ten goede voor Landgraaf. Er worden dus
veel meer kosten gemaakt dan wat het oplevert!
Mede daarom wordt in Landgraaf tot nog toe doorgaans gekozen voor "opruimen en verder geen
actie".

Bestuursrechtelijk:
In het bestuursrecht ligt de bewijslast bij de vermeende overtreder, deze moet kunnen aantonen dat
hij het niet heeft gedaan. Voorwaarden voor een bestuursrechtelijk aanpak zijn dat er beleid is
vastgesteld waarin deze aanpak beschreven is en dat regelmatig gepubliceerd wordt over deze aanpak.

In deze situatie wordt aldus ingeval van overtredingen van de milieuwetgeving en de daaruit
voortvloeiende APV en Afvalstoffenverordening overgegaan tot het met spoed uitvoeren van
bestuursdwang. De geconstateerde overtreding wordt dan direct weggenomen. Indien na het
onderzoeken van het dumpafval een link (bijvoorbeeld in de vorm van adreswikkels) naar de
overtreder wordt gevonden, dan krijgt deze samen met het achteraf opgestelde bestuursdwangbesluit,
de rekening toegestuurd. Geadviseerd wordt een bedrag van €90,00 per overtreding te hanteren (zie
voor onderbouwing 2.advies).

Tegen dit bestuursdwangbesluit kan bezwaar en beroep worden ingediend, maar dat schorst niet de
tenuitvoerlegging van het kostenverhaal. Indien het bezwaar gegrond wordt verklaard, dan moet het
betaalde bedrag uiteraard wel worden terugbetaald.
Als er niet tot betaling wordt overgegaan, dan volgt er na één herinnering c.q. aanmaning terstond een
dwangbevel. Bij de keuze voor spoedeisende bestuursdwang doet zich de vraag voor in hoeverre
spoedeisendheid van het ongedaan maken van de overtreding geboden is. De spoedeisendheid kan
verdedigd worden door een beroep te doen op ongewenst precedentwerking (vuil trekt vuil en
ongedierte aan, strikte handhaving is dus noodzakelijk). Bovendien zijn de kwalijke effecten van het in
stand houden van de overtreding al lang opgetreden indien de overtreder een termijn wordt gegund
om de overtreding ongedaan te maken. Ook dat rechtvaardigt direct optreden.

Gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen wordt ambtelijk sterk de voorkeur gegeven aan een
bestuursrechtelijke aanpak. Uit jurisprudentie blijkt overigens dat het kostenverhaal met de
bestuursrechtelijke aanpak verreweg de meeste kans van slagen heeft.

Uit oogpunt van effectiviteit is het wenselijk de bevoegdheid tot het toepassen van spoedeisende
bestuursdwang tav de aanpak van dumpafval (de overtredingen van de Wet milieubeheer, de
afvalstoffenverordening Landgraaf en de APV Landgraaf), te mandateren aan het afdelingshoofd
Toezicht& Handhaving.

5 Communicatie
In het kader van het nieuwe beleid is het van belang de burgers te informeren. Het nieuwe beleid
omtrent afvalbakken kan betekenen dat een burger de afvalbak of hondenpoepbak voor/nabij
haar/zijn deur ziet verdwijnen en dat (in bepaalde gevallen) een verzoek niet wordt ingewilligd. De uit
het beleid voortvloeiende acties kunnen vragen oproepen. Communiceren betekent enerzijds dat de
gemeente eenduidig is met betrekking tot burgerverzoeken voor het plaatsen van afvalbak. Anderzijds
is communicatie te vertalen naar publicatiemomenten in de lokale media zoals weekblad, internet en
(mogelijk) regionale krant. Daarmee wordt niet alleen de burger over het beleid en mogelijke acties
geïnformeerd, maar brengt tevens het onderwerp zwerfafval zo nu en dan onder de aandacht. Dit kan
een preventieve uitwerking hebben vanwege de positieve benadering van het onderwerp zwerfafval.

Communicatie m.b.t. burgerverzoeken:
Voor de eenduidigheid is het van belang dat de gemeente over een standaardbrief beschikt om antwoord te geven op
burgerverzoeken. Deze standaardbrief wordt opgesteld en intern uitgezet. Een eerste aanzet is als bijlage toegevoegd.
Wie

afdeling Beheer Openbare Ruimte en afdeling Communicatie

Wanneer

November / December 2011

Publicatiemomenten
De gemeente wil graag aandacht besteden aan communicatie over afvalbakken om daarmee tevens preventief een bijdrage
te leveren aan de bestrijding van zwerfafval.
Hieronder een aantal momenten van berichtgeving aangegeven. De berichtgeving moet tot stand komen in een
samenwerking tussen de afdeling Beheer Openbare Ruimte en afdeling Communicatie
Nr

Type berichtgeving

Toelichting

Wanneer

1

Vaststelling
afvalbakkenbeleid

Dit betekent dat burgerverzoeken worden getoetst aan de geldende
plaatsingscriteria. In bericht benoemen dat de gemeente zorg draagt
voor afvalbakken als voorziening, maar dat ieder burger
verantwoordelijk is voor schoonhouden van de openbare ruimte.

December

Het vervangen van de oude afvalbakken en hondenpoepbakken door de
nieuwe afvalbakken zal middels een bericht worden gecommuniceerd.

December
2011

2

Start vervangen en
plaatsen afvalbakken

2011

Tevens zal aandacht worden gevraagd voor het schoonhouden van de
openbare ruimte. Dit betekent afval mee naar huis nemen en goed
gedrag vertonen.
3

Plaatsen
toegangsborden
buitengebied

Bezoekers middels een tekstbord (bewustwording) vragen afval zoveel
mogelijk mee te nemen en zich niet onderweg te ontdoen van afval. Bij
het verlaten van het gebied kan het afval in de daarvoor bestemde
afvalbakken gedeponeerd worden of wordt het afval mee naar huis
genomen.

December
2011

Bijlage standaardbrief burgerverzoeken

Geachte mevrouw / mijnheer,

Als antwoord op uw verzoek tot het plaatsen van een nieuwe afvalbak bericht ik u als volgt:

De Gemeente Landgraaf heeft haar afvalbakkenbeleid vastgelegd in de nota ‘Afvalbakkenbeleid
Gemeente Landgraaf’. Hierin zijn de criteria vastgelegd op basis waarvan bepaald wordt of en waar
een afvalbak wordt geplaatst en onderhouden.

De gehanteerde uitgangspunten zijn:

Uitgangspunten bij bepaling van locatie van afvalbak
 Zwerfafval en hondenpoep kan in dezelfde afvalbak worden gedeponeerd
 Eén standaard afvalbak in de gehele gemeente (herkenbaarheid) met een kleine
inwerpopening om illegaal dopeneren van huisvuil te voorkomen
 Afvalbakken alleen op plaatsen die in deze uitgangspunten worden genoemd. Gemeente gaat
niet in op verzoeken om afvalbakken op plaatsen die niet vallen onder de uitgangspunten
(eenduidigheid).
 Afvalbakken plaatsen:
o in winkelcentra
o langs belangrijke routes en kruispunten
o langs snoeproutes
o bij alle bushaltes (ivm herkenbaarheid)
o bij jongeren (rondhang) plekken (ook als deze plekken wisselen), korte afstand
o bij speelplekken
o bij belangrijke in- en uitgangen van natuur- en wandelgebieden
 Geen bakken binnen een straal van 25 m van openbare eetgelegenheden, met uitzondering
van gelegenheden in winkelcentra. Eigenaren dienen zelf te zorgen voor afvalbakken en voor
het schoonhouden van de openbare ruimte.
 Uit oogpunt van het voorkomen van zwerfafval wordt er in principe worden er geen
afvalbakken geplaatst in woonwijken. Mensen worden geacht hier hun afval mee naar huis te
nemen. Echter uit oogpunt van het eenvoudig kwijt kunnen van hondenpoep binnen een
maximale loopafstand van 400m, worden er wel afvalbakken in woonwijken geplaatst. Dit
wordt gezien als een extra service aan de bewoners.
 Er worden geen afvalbakken geplaatst bij clusters. De bewoners worden geacht het
draagmiddel (zak, doos, kist etc) weer mee naar huis te nemen. De ervaring is dat er anders
extra veel zwerfafval ontstaat.





Locatie wordt afgestemd op het gebruik van de laatste jaren van de bestaande afvalbakken en
poepbakken. Op locaties die wel voldoen aan de criteria, maar waarbij uit ervaring gebleken is
dat ze niet of nauwelijks worden gebruikt, worden niet voorzien van een afvalbak
Niet per definitie een afvalbak bij een bankje, maar afhankelijk van het intensiteit van het
gebruik
In buitengebied in principe geen afvalbakken, met uitzondering van locaties waarvan bekend
is dat daar veel afval wordt geproduceerd. Recreant wordt geacht afval mee te nemen op
dezelfde wijze als waarop hij verpakking heeft meegebracht.

[KEUZE]
De locatie waar u verzoekt om een afvalbak te plaatsen voldoet niet aan het criterium [CRITERIUM
NOEMEN], wij zullen derhalve niet ingaan op uw verzoek.
[KEUZE]
De locatie waar u verzoekt om een afvalbak te plaatsen voldoet wel aan alle criteria, er staat
echter al een afvalbak binnen een straal van 400 van een andere afvalbak, namelijk
[………………………], wij zullen derhalve niet ingaan op uw verzoek
[KEUZE]
De locatie waar u verzoekt om een afvalbak te plaatsen voldoet aan alle het criteria. Wij zullen
binnen […………………………..] een afvalbak plaatsen.

