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Voortzetting aanpak ondanks succes onzeker

Regio verenigt zich tegen zwerfafval!
De afgelopen twee jaar hebben de negen gemeenten in Gooi en Vechtstreek, het Goois
Natuurreservaat, Natuurmonumenten en de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) met succes
gewerkt aan een gezamenlijke aanpak van zwerfafval in de regio onder de naam ‘Schoon Gooi
en Vecht’. Ondanks het succes is de voortgang van een gezamenlijke aanpak niet zeker; de
subsidie eindigt en de bijdrage vanuit het Afvalfonds is onzeker. Deze week dienen de negen
portefeuillehouders milieu van de gewestgemeenten daarom gezamenlijk een motie in. Hierin
geven zij uiting aan de zorg over de toekomst van de zwerfafvalaanpak.
Resultaten zijn er: de omgeving wordt als schoner ervaren, bewoners zijn tevreden en dragen op tal
van gebieden een steentje bij en er wordt eendrachtig samengewerkt. Dit blijkt uit het zwerfafval
bewonersonderzoek dat Schoon Gooi en Vecht heeft uit laten voeren en uit de interviews met de
projectdeelnemers. Bij de projectdeelnemers is breed draagvlak voor het voortzetten van een
gecoördineerde gezamenlijke aanpak van zwerfafval. Het is echter nog onduidelijk hoe.
Financiële bijdrage vanuit regering stopt
De financiële bijdrage die de gemeenten de afgelopen twee jaar ontvingen voor de gezamenlijke
aanpak stopt in augustus dit jaar. De regering heeft aangekondigd geen nieuwe financiële bijdrage
meer te leveren aan het Afvalfonds, waarmee de gemeentelijke aanpak van zwerfafval op de tocht
komt te staan. Wel wordt er nog een beperkt aantal ‘adviesuren’ aangeboden, waarmee gemeenten
ondersteund worden in het optimaliseren van hun huidige zwerfafvalaanpak. Naar mening van de
negen gemeenten in Gooi en Vechtstreek dekt dit geenszins de lading en wordt het hele idee van
producentenverantwoordelijkheid (producenten betalen zelf voor het opruimen van het
verpakkingsafval) gelegd op het verkeerde bordje: namelijk dat van de gemeenten.
Motie tijdens VNG congres
De samenwerkende gemeenten uit Gooi en Vechtstreek dienen daarom een motie in tijdens het VNG
congres (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) dat plaatsvindt op 7 en 8 juni aanstaande. In de
motie uiten de gemeenten hun zorgen over de geringe bijdrage van het bedrijfsleven aan de
zwerfafvalaanpak en het landelijke zwerfafvalbeleid in het algemeen. Ook pleiten de gemeenten in de
Gooi en Vechtstreek in de motie voor het uitbreiden van het goed werkende retoursysteem van
verpakkingen door middel van statiegeld.

