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Geachte leden van de raad,

Op 8 augustus 2022 zijn er vanuit de fractie van de VVD schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot 
de leefbaarheid in Midden-Groningen. Aanleiding zijn de bezorgde signalen van inwoners die de 
fractie van de VVD Midden-Groningen hebben bereikt. De fractie van de VVD constateert dat de 
gemeente hard bezig is met het verbeteren van de leefbaarheid en aanzien van onze gemeente. 
Echter is de fractie van de VVD bezorgd over rondslingerend afval rondom afvalcontainers en 
afvaldumping. Maar ook over de overlast zoals brandjes die is ontstaan rondom de leegstaande 
woningen in en rondom de Goeman Borgesiusstraat.

De fractie van de VVD geeft aan dat zij willen strijden tegen verpaupering en de leefbaarheid in de 
gemeente willen verbeteren. Daarbij hoort volgens de fractie een afvalbeleid dat werkt en een 
veilige leefomgeving voor inwoners in geval een wijk in fases wordt vernieuwd, zoals nu het geval is 
betreffende de wijk Gorecht. Gezien de problemen in de Goeman Borgesiusstraat spreekt de fractie 
van de VVD haar zorgen uit.

Via deze brief geven wij antwoord op de gestelde vragen van 8 augustus 2022.

Vraag 1
Bent u het met ons eens dat illegale afvaldumping een groot probleem is voor de leefbaarheid en 
uitstraling van onze gemeente? 

Ja, met u zijn we het eens dat illegale afvaldumping een groot probleem is voor de leefbaarheid en 
uitstraling van onze gemeente. Daarom zetten wij, als opgenomen in het afvalbeleidsplan “Anders 
met afval” afval coaches in om bewoners bewust te maken van hun omgeving en het effect daar op 
van zwerfafval, bijplaatsingen en het verkeerd aanbieden van afval. Blijvende aandacht voor 
communicatie, presentatie, educatie en interventies is daarom belangrijk.
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Vraag 2
Heeft het college zicht op welke locaties regelmatig overlast ontstaat door afvaldumping? Is er 
zicht op de ‘daders’ in de filosofie dat ‘de vervuiler betaald’.

Ja, het college heeft zicht op welke locaties sprake is van overlast. Nee, het college heeft geen tot 
onvoldoende zicht op ‘daders’. In bos- en natuurgebieden komen veel dumpingen voor en het meest 
voorkomend zijn bijplaatsingen bij de zogenaamde milieuparken waar onder- en bovengrondse 
verzamelcontainers zijn gesitueerd.

In bos- en natuurgebieden worden allerhande dumpingen gedaan, zoals drugsafval en afval in het 
algemeen maar ook dump van chemicaliën en grofvuil. Daar hebben we zicht op maar het is moeilijk 
te achterhalen wie de ‘daders’ zijn. Daders zijn zich bewust van de overtreding die ze begaan en 
zorgen er voor dat er geen aanwijzingen zijn naar namen en adressen.
Het grootste aandeel van meldingen heeft betrekking op afvalstort (bijplaatsingen) bij ondergrondse 
containers. Verder is te vroeg aanbieden van afvalcontainers en het te lang laten staan van 
containers en opslag van afval bij woningen een deel van de problematiek.

Inwoners, collega’s en passanten kunnen zwerfafval en dumpingen melden via Fixi
Gemelde dumpingen worden dagelijks door medewerkers Afval afgevoerd. 

Vraag 3
Hoe worden afvalcoaches ingezet om bovenstaande te voorkomen? Wordt er ook nagedacht over een 
andere aanpak als preventie niet helpt?

Op een schone en prettige plek gedragen we ons schoner. Als inwoners niet het goede voorbeeld 
zien vertonen zij fout gedrag. Waar afval ligt kan nog wel wat bij. Het is dan ook belangrijk dat 
naast de inzet van de afvalcoach ten aanzien van bewustwording bij inwoners vanuit een positieve 
benadering ook de gemeente zelf actief inzet op een schone omgeving. Dagelijks wordt door de 
teams afvalinzameling en gebiedsbeheer van IBOR ingezet op een schone en nette omgeving. 
Bijplaatsingen worden dagelijks verwijderd en zwerfafval wordt dagelijks ingezameld.  
Milieu(afval)parkjes worden schoon en netjes gehouden en prullenbakken in de publieke omgeving 
worden op tijd geledigd. 

De Afvalcoach wordt ingezet voor het geven van voorlichting aan burgers. De voorlichting is divers:
- Publicaties in de Regiokrant en andere lokale huis aan huis bladen waarin de problematiek 

wordt aangekaart.  Er wordt een dringend beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van 
de lezer.

- De afvalcoach bepaald de grootste probleemlocaties en gaat het gesprek aan met bewoners. 
Samen met inwoners die verantwoordelijkheid willen nemen worden buurtbijeenkomsten 
georganiseerd waar de nadelen en de kosten van zwerfafval worden besproken.
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- Inmiddels is er sprake van een inwonerspanel dat onder leiding van de afvalcoach 
regelmatig bijeenkomt en waar suggesties en ideeën worden besproken.

- De afvalcoach begeleidt ca. 300 vrijwilligers die op eigen initiatief regelmatig zwerfafval in 
en om hun woonomgeving opruimen. De gemeente stelt daarvoor zogenaamde 
adoptiecontainers ter beschikking waarin deze vrijwilligers het ingezamelde afval kwijt 
kunnen.

- De afvalcoach organiseert jaarlijks zogenaamde landelijke opschoondagen en de World 
clean up day en initieert lokaal actie als de garbidge run. Alles bedoeld om inwoners meer 
bewust te maken van het belang van een schone en nette woonomgeving.

Interventies met een preventief karakter zijn: 
- Bord: Met een Positieve Boodschap vanuit de vuilnisman. Met een ik-boodschap houd je de 

mededeling dicht bij jezelf, in dit geval de vuilnisman. Hier kan een ander niet al te veel 
tegen in brengen. De ik-boodschap brengt beter over wat je wilt bereiken en gaat minder in 
op de ergernis of belemmering die wordt ervaren.  Doel is: om de behulpzaamheid te 
stimuleren.

- Grondmarkering: Als er geen grofvuil naast de container geplaatst mag worden, wat moet er 
dan met grofvuil gebeuren? Om dat aan inwoners duidelijk te maken wordt dit antwoord als 
boodschap middels pictogrammen en tekst gecommuniceerd op de stoep rondom de 
containers op het milieu(afval)parkje. Beelddenken is ook voor laaggeletterden duidelijk. 
Doel van de grondmarkering is om het gewenste gedrag duidelijk te maken op een voor 
iedereen begrijpelijke wijze en om Grofvuil te verminderen. Dus duidelijk 
handelingsperspectief geven en verwijzen dat afval wegbrengen niet duur hoeft te zijn. 

Als preventie en voorlichting niet helpt komt handhaving in beeld. Handhavend optreden tegen 
illegale storting en zwerfafval is lastig en tijdrovend. Daders van afvalstort zijn alleen te traceren 
op heterdaad en door de herkomst van het afval te bepalen. Zelden of nooit wordt er echter adres- 
of naam- informatie achtergelaten. Van tijd tot tijd zijn de Boa’s succesvol. Afval Registraties van 
de Boa’s in 2021 zijn 10 registraties, 8 waarschuwingen en 1 proces-verbaal.

Een ander mogelijk wapen tegen bijplaatsingen is cameratoezicht inzetten bij het verschillende 
milieu(afval)parkjes. Privacy is een gevoelig item bij cameratoezicht; beelden mogen alleen worden 
gebruikt en verwerkt als ze daadwerkelijk nodig zijn. Op dit moment zijn we bezig met een proef 
met cameratoezicht om bij één van de belangrijkste hot spots.

Vraag 4
Is er een relatie tussen afvaldumping en het gebruik van het diftar systeem? Spelen deze 
problemen ook bij gemeenten die uitgaan van de vervuiler betaald afvalsysteem?

Diftar is de meest effectieve manier om de hoeveelheid restafval te beperken, blijkt uit onderzoek. 
Het beperken van de hoeveelheid restafval en te komen tot een afvalvrije wereld is het speerpunt 
uit het in 2020 vastgestelde afvalbeleid “Anders met afval”. Verder blijkt dat uit onderzoek dat 
inwoners in een diftar-gemeente gemiddeld minder geld kwijt zijn aan hun afval dan gemeenten 
zonder diftar. Midden-Groningen heeft als beleid gekozen voor bronscheiding en zet daarvoor diftar 
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in op restafval. De grootste problematiek bij restafval is dat het omwille van de kosten bij andere 
stromen (gft, papier en textiel) wordt gevoegd. Dit naast het dumpen van afval in de openbare 
ruimte. Dat heeft vooral gevolgen voor de mate van afkeur op de separate stromen. Zwerfafval en 
dumpingen betreft veelal grof afval en afval dat achteloos wordt weggegooid. Grof afval kan tegen 
betaling worden aangeboden bij de twee afvalbrengstations in de gemeente of wordt op afroep 
tegen betaling opgehaald.
Dus diftar op restafval is ongetwijfeld enigszins van invloed op zwerfafval maar niet in hoofdzaak. 
Gemakzucht en het niet willen betalen bij aanbieding aan het afvalbrengstation zijn van grotere 
invloed.

Vraag 5
De VVD-fractie vraagt zich af of andere gemeenten ook met deze problematiek te maken hebben en 
hoe zij dit aanpakken. We hoeven het wiel niet iedere keer zelf uit te vinden en zouden hiervan 
kunnen leren. Is het college dat met ons eens? 

Andere gemeenten hebben ook met zwerfafval en dumpingen te maken. Immers bij alle gemeenten 
geldt dat grof afval al dan niet tegen betaling bij het afvalbrengstation moet worden aangeboden. 
De factoren gemakzucht en geld spelen hier dus een evenzo evidente rol als in Midden-Groningen. 
Natuurlijk kunnen we leren van andere gemeenten en dat doen we ook. De afvalcoach heeft 
regelmatig contact met omliggende gemeenten over preventiemaatregelen. Vanuit het 
beleidsperspectief is er een innige samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling SOZOG 
(samenwerking afvalbeleid met Oldambt, Stadkanaal, Pekela’s en Veendam).  Vanuit de SOZOG is er 
samenwerking en uitwisseling van ervaringen met de gemeenschappelijke regeling op avalgebied 
van alle Drentsche gemeenten (MARKEREIN). Verder doen we jaarlijks mee met de landelijke 
benchmark.

Vraag 6
Tot slot, de problematiek rondom de Goeman Borgesiusstraat heeft ons geleerd dat 
wijkvernieuwing niet altijd van een leien dakje gaat voor achterblijvende bewoners. Een 
stappenplan om dit bij toekomstige projecten te voorkomen is volgens de VVD-fractie wenselijk. 
Bent u dat met ons eens?

Ja eens met de suggestie van een stappenplan. Feit is dat in geval van de problematiek rondom de 
Goeman Borgesiusstraat IBOR is ingezet toen het leed al geleden was. Na alarmerende berichten van 
de politie heeft de verantwoordelijke wethouder in het kader van openbare orde en veiligheid IBOR 
opdracht gegeven om direct de omgeving vrij te maken van afval onder het motto “afval trekt afval 
aan”.
In beginsel geldt dat de woningstichting verantwoordelijk is voor sloop en bouw van woningen en 
alle randverschijnselen daar omheen. Dus ook voor neven zaken als brandstichting en zwerf- en 
dumpafval. Voor het slopen van woningen als het geval is in Gorecht geldt dat er een sloop- en 
bouwvergunning nodig is. Aan die vergunning zouden preventieve maatregelen als het omheinen van 
het werkgebied kunnen worden toegevoegd. Ook vanuit openbare orden en veiligheid kunnen 
wellicht eisen worden gesteld.



Pagina: 5 van 5

Datum: 12 september 2022 

Zaak: 952868

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


