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plan van aanpak zwerfafval aorz-aoza

Geachte leden van de raad,
Wij zijn verheugd bijgaand zwerfafvalplan met u te kunnen delen. Dit plan schept de kaders voor
meer samenhang, structuur en richting in de aanpak van zwerfafval voor de komende jaren.
Voor de uitvoering van het zwerfafvalplan is tot en met 2022 een zwerfafvalvergoedingbeschikbaar uit
het Afvalfonds (jaarlijks € 1,18 per inwoner per jaar). Tevens is uit voorgaande subsidieperiade van het
Afvalfonds nog ruim € 250.000 beschikbaar voor inzet op een effectieve en innovatieve
zwerfafvalaanpak. Om de uitvoering van het zwerfafvalplan aan te jagen, wordt vanuit de beschikbare
zwerfafvalvergoedingeen zwerfafvalcoördinator aangesteld.
MotieLef!
Aanleiding voor het zwerfafvalplan was onder meer de -door het college overgenomen- motie van de
Lefl-fractie inzake gebiedsadoptie (zwerfafval) door scholen (d.d. 25juni 2015). Wij betreuren de
vertraging die de uitvoering van deze motie heeft opgelopen. Echter aan de hand van bijgaand
zwerfafvalplan én aanstelling van de zwerfafvalcoördinator kan de betrokkenheid van scholen en
andere stakeholders in het veld voortvarend opgepakt worden. Ten aanzien van de uitvoering van de
motie voorziet het zwerfafvalplan in het volgende:
•

•

•

Sinds 2015100pt onder aansturing van het Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen
Emmen op het industriepark Bargemeer een zwerfafvalproject (deels gesubsidieerd door
gemeente) waarin bedrijven zelfhet zwerfafvalvrij houden van het industriegebied organiseren;
Afspraken (convenanten) met ondernemers/winkeliers om invulling te geven aan hun
verantwoordelijkheid voor het zwerfafvalvrij houden van de eerste 25 meter uit hun gevel:
planning 2017;
Afspraken (sport)verenigingen over adoptie van gebieden, eventueel in combinatie met PMDinzameling: planning 2017;
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•

Afspraken/projecten met basis- en voortgezet onderwijs over adoptiegebieden in combinatie
met voorlichting: planning 2017.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

B.R.Arends

