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Samenvatting 
In deze ledenbrief wordt u geïnformeerd over de activiteiten van het Impulsprogramma Zwerfafval 
die de komende maanden plaatsvinden. Aandacht in deze brief is er voor handhaving op 
zwerfafval, het landelijk zwerfafvalcongres 2009 en de vuurwerkcampagne. Daarnaast leest u 
meer over het vervolg van het Impulsprogramma na 2009. Van 2010-2012 is er nog 11 miljoen per 
jaar beschikbaar in het Afvalfonds om zwerfafval aan te pakken. Hierbij stellen wij u op de hoogte 
wat betreft de invulling van het vervolg op het Impulsprogramma Zwerfafval. 
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Het Impulsprogramma Zwerfafval, dat van 2007 tot en met 2009 loopt, gaat de laatste maanden 
in. Er is de afgelopen drie jaar veel gebeurd. Ontzettend veel gemeenten zijn aan de slag gegaan, 
door gebruik te maken van de subsidieprojecten, door aan te sluiten bij bijvoorbeeld de 
zomercampagne en door mee te draaien in specifieke projecten zoals de snoeproute-aanpak. Het 
doel van deze activiteiten was meer kennis op te doen, gemeenten meer kennis bij te brengen 
over zwerfafval, maar vooral om gemeenten van elkaar te laten leren. Dat gemeenten hiervoor 
open staan blijkt uit de goede opkomst bij verschillende workshops, studiedagen en het congres 
(met meer dan 250 bezoekers in 2008). Iedere gemeente is op zoek naar goede 
praktijkvoorbeelden. Het enthousiasme en de ideeën bij gemeenten zijn gegroeid en men wil 
graag verder met de eigen lokale aanpak. Dit enthousiasme zien we terug bij de aanvragen van de 
subsidieregeling waaraan zo’n 250 gemeenten deelnemen.  
 
In deze ledenbrief informeren wij u over de activiteiten die de laatste maanden van dit jaar 
plaatsvinden en waarbij u nog kunt aansluiten. Dit zijn handhaving op zwerfafval, het landelijke 
zwerfafvalcongres en de vuurwerkcampagne. Tot slot bieden wij u een doorkijkje naar de plannen 
voor 2010-2012.  
 
Handhaving op zwerfafval 
Handhaving is één van de drie pijlers van het Impulsprogramma Zwerfafval. Handhaving kan 
gezien worden als het sluitstuk van een effectieve zwerfafvalaanpak. Veel gemeenten handhaven 
al op zwerfafval, dit blijkt uit een verzameling van goede praktijkvoorbeelden die samengebracht 
zijn in het boekje ‘ Afval is het mooiste als je het niet ziet’. Dit inspirerende boekje is samen met de 
andere instrumenten op het gebied van handhaving die voor het Impulsprogramma Zwerfafval zijn 
ontwikkeld, zoals de routeplanner handhaving en verschillende factsheets gebundeld in een map 
die alle gemeenten deze week zullen ontvangen. Daarnaast is er een campagne ontwikkeld.  
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Voor de gemeente die serieus aan de slag wil met het onderwerp en die ook daadwerkelijk gaat 
handhaven kan deze campagne een extra steuntje in de rug zijn. Op deze manier zijn ook de 
inwoners van uw gemeente op de hoogte van de handhavingactie(s). U kunt de posters gratis 
bestellen in de webwinkel van de website van het Impulsprogramma Zwerfafval: 
www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl.  
 
Landelijk Zwerfafvalcongres 14 oktober 
Op 14 oktober in het NBC in Nieuwegein komen alle onderwerpen, aanpakken en goede 
voorbeelden langs op het landelijk zwerfafvalcongres 2009. Wat hebben gemeenten en 
gebiedsbeheerders de afgelopen jaren geleerd en ervaren en hoe gaat het Impulsprogramma 
Zwerfafval na 2009 verder? Naast inspirerende workshops en theoriesessies, kunnen 
gemeenteambtenaren en gebiedsbeheerders hun hart ophalen bij de goede praktijkvoorbeelden in 
de projectengalerij. Sandra Korthuis zal het plenaire programma openen en voorzitten, wethouder 
Baldewsingh deelt zijn ervaringen over Den Haag Schoon en Prof. Dr. Ph. A. van der Wal vertelt 
de bezoekers over de zin en onzin van zwerfafval. Vorig jaar bezochten meer dan 250 bezoekers 
het landelijk zwerfafvalcongres. Dus schrijf u snel in via www.congresenstudiecentrum.nl voor 
aansprekende workshops. 
 
Vuurwerkcampagne 
Ook dit jaar sluiten gemeenten weer af met een vuurwerkafvalcampagne. Miljoenen Nederlanders 
kennen de campagne 'met de strik'; de kleurige billboards van de zomerzwerfafvalcampagne die 
burgers oproept om anderen hun afval niet kado te doen. De komende vuurwerkafvalcampagne lift 
mee op die bekendheid, met de slogan: 'Doe jezelf een schone straat kado’ of  'Veeg je straat 
schoon'. Met deze boodschap worden burgers in december aangemoedigd om direct na het 
afsteken van hun vuurwerk het achtergebleven afval op te ruimen. Dat scheelt duizenden kilo's 
zwerfafval en neemt uw reinigingsdienst veel werk uit handen. Voor gemeenten is er een speciale 
brochure met adviezen en tips voor maximaal effect, zoals eigen inzamel-, en straatveegacties, 
het uitschrijven van prijsvragen en fotowedstrijden (de mooiste opruimfoto wint), afspraken met de 
politie en vuurwerkinspecteurs en vuurwerkverkooppunten. Uiteraard ontbreken ook de 
campagneposters, informatiefolders, stopperadvertenties, kant-en-klare persberichten en banieren 
niet. Het meeste materiaal kunt u voorzien van uw eigen gemeentelogo en boodschap. Wanneer u 
tijdig maatregelen treft, kunt u veel bereiken. Wacht dus niet te lang met het bestellen van de 
gratis campagnemiddelen via www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl. 
 
2010-2012 
Het Impulsprogramma loopt zoals gezegd eind 2009 af. In de Raamovereenkomst tussen VROM, 
het bedrijfsleven en de VNG over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de 
jaren 2008 t/m 2012 is afgesproken dat tot eind 2012 jaarlijks 11 miljoen beschikbaar is in het 
Afvalfonds voor de aanpak van zwerfafval. In het Impulsprogramma zat daar ook nog 5 miljoen per 
jaar bij van VROM, maar dat valt nu weg. De VNG en VNO-NCW zijn aan zet invulling te geven 
aan het vervolgprogramma. Beide partijen hebben aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat 
VROM een rol blijft spelen in dit dossier.  
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Er zal daarnaast minder intensief samengewerkt worden tussen beide partijen zodat alle aandacht 
naar de uitvoering kan gaan. De VNG richt zich daarbij op borging van gemeentelijke activiteiten 
van het Impulsprogramma Zwerfafval en VNO-NCW richt zich op innovatie en preventie bij het 
verpakkende bedrijfsleven, gedragsbeïnvloeding en het betrekken van ondernemers en andere, 
niet gemeentelijke intermediairs. Het hoofddoel van het gemeentelijke programma is dat 
gemeenten in 2012 beschikken over de kennis en kunde om zwerfafval op efficiënte en effectieve 
wijze aan te pakken, en deze ook daadwerkelijk in hun gemeente toe toepassen voor een 
duurzaam schoon Nederland.  
 
De partijen van het Impulsprogramma Zwerfafval zijn reeds tot de conclusie gekomen dat het doel 
van vervolgactiviteiten ongewijzigd kan blijven: ervoor zorgen dat Nederland zichtbaar en 
meetbaar schoner wordt. Daarbij dienen de belangrijkste intermediairs betrokken te worden. Het 
Impulsprogramma Zwerfafval is ontzettend breed en er is veel geleerd in de afgelopen jaren. Er is 
veel kennis opgedaan over het onderwerp zwerfafval en de mechanismen die daarbij van belang 
zijn, zoals bijvoorbeeld ‘schoon, heel en veilig versterkt elkaar’ en ‘schoon houdt schoon’. Ook de 
insteek om zwerfafval aan te pakken via een gebiedsaanpak of juist via een doelgroepbenadering 
is onderzocht en er zijn instrumenten ontwikkeld die door gemeenten kunnen worden opgepakt. 
De kennis is er dus, het is nu een kwestie van toepassen. Dat betekent dat gemeenten nu nog 
meer experts zullen worden op het onderwerp zwerfafval en alle beschikbare kennis en kunde in 
huis hebben om zwerfafval op zo’n effectief en efficiënt mogelijk manier aan te kunnen pakken.  
Het accent van het toekomstige programma dient dan ook te liggen op borgen wat is bereikt en 
het aanjagen van activiteiten die nog onvoldoende zijn ontwikkeld. Daarnaast wordt ervoor 
gekozen om de komende drie jaar focus aan te brengen, en wel op de meest vervuilde plaatsten 
die uit de landelijke objectieve monitor naar voren komen: verzorgingsplaatsen langs snelwegen, 
sterk verstedelijkte gebieden, OV-gebieden en wijk-winkelcentra.  
 
Vooruitlopend op het aflopen van dit vervolgprogramma, streeft de VNG na 2012 naar structurele 
verankering van zwerfafval in beleid, wet- en regelgeving. Hiermee zal de komende jaren al een 
start worden gemaakt.  
 
Hoogachtend, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
 




