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Den Haag, 12 oktober 2010 

Betreft: Nederland betaalbaar Schoon, ook in Bloemendaal 

Geachte raadsleden, 

Nederland is schoner dan u denkt! De afgelopen jaren is de hoeveelheid zwerfafval structureel 
verminderd. Op de meetlat van het ministerie van VROM scoren wij met z'n allen een 7,7 op een 
schaal van 10. Dat is een compliment aan de burger die minder afval op straat gooit, en aan u als 
kaderstellende raad binnen de gemeente. Toch kan het nog beter. 

Uit onderzoek blijkt dat gemeenten tussen de € 2 en € 30 per inwoner per jaar besteden aan het 
vegen van de openbare weg en het legen van afvalbakken. Dit aanzienlijke verschil laat zien dat er 
nog veel te winnen is. Een halvering van de totale gemeentelijke uitgaven op landelijk niveau lijkt 
haalbaar, als er een aantal structurele aanpassingen wordt doorgevoerd in de werkwijze van 
reinigingsdiensten. 

Wij bieden u van harte bijgaand boekje "Nederland betaalbaar Schoon" aan. Hierin vindt u ruim 45 
aanbevelingen die helpen de uitgaven voor vegen en afvalbakken te verlagen, zonder dat dit ten koste 
gaat van het schoonniveau. Meer inspiratie kunt u ook opdoen op de websites 
www.nederlandschoon.nl, www.qemeenteschoon.nl en www.nvrd.nl. 

Wij dagen u graag uit om ook in uw gemeente met het bestuur en ambtelijk apparaat zorg te dragen 
voor het omlaag brengen van de kosten voor zwerfafval. De aanbevelingen geven hiervoor al enige 
richting. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de mogelijkheden die in het kader van het 
Focusprogramma Zwerfafval worden geboden door de VNG, Agentschap NL en de NVRD. 

Wij wensen u en alle inwoners een Betaalbaar Schone gemeente Bloemendaal. 

Met vriendelijke groet, 
Stichting Nederland Schoon 

Uli Schnier 
Directeur 

PS: op korte termijn sturen we aan uw voorzitter nog een handig hulpmiddel om alvast een stap te maken met aanbeveling nr. 6 
uit het boekje (het boekje is overigens ook te downloaden via www.nederlandschoon.nl/nederlandbetaalbaarschoon) 
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