Motie (RvO Art. 27)
Zet jezelf niet te kijk; schoon houden die wijk!
Motie naar aanleiding van het aanhoudende illegaal afvalstorten in onze gemeente.
De raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op donderdag 19 september 2019,
Constaterende dat,
- Er al geruime tijd in meerdere kernen in onze gemeente grote overlast is van illegale vuilstort
op of nabij brengparkjes en/of containers bestemd voor huishoudelijk afval;
- De wethouder heeft aangegeven dat reactief handhaven middels de huidige werkwijze niet
effectief is gebleken1 en een positieve benadering voor het probleem te zoeken;
- Een positieve benadering wenselijk is, maar niet overal effectief genoeg is gebleken.
Overwegende dat,
- (Illegaal) gedumpt afval een zeer verloederend effect heeft op de leefomgeving en het
straatbeeld;
- Cameratoezicht bij ernstige overlastlocaties de pakkans van notoire vuildumpers vergroot, de
overlast drastisch vermindert en camerabewaking ook een preventieve uitwerking heeft;2
- Cameratoezicht tegen vandalisme bij haltes van het openbaar vervoer in onze gemeente al
effectief is gebleken.
Roept het college op om:
- Door middel van het plaatsen van opvallende borden/stickers actiever bij brengparkjes en/of
containers bestemd voor huishoudelijk afval te gaan communiceren dat het dumpen van afval
strafbaar is;
- De haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een pilot te onderzoeken om voor een bepaalde
periode vuilhotspots3 aan te wijzen en daar door middel van cameratoezicht de overlast
terug te brengen en deze aan de raad voor te leggen;
- Voor de start van de pilot een dekkingsvoorstel aan de raad voor te leggen.
en gaat over tot de orde van de dag.
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1
Citaat van wethouder Booij-Van Eck uit het raadsverslag van 4 juli 2019: “(…) de afdeling Handhaving sinds 1 januari 2019
495 keer afval heeft gecontroleerd, drie waarschuwingen heeft afgegeven en driemaal een proces-verbaal heeft uitgeschreven.”
2
In Venray was een halvering van het aantal stortingen waar te nemen, zie ‘Gemeenten richten camera’s op vuilcontainers om
afvaldumpers te betrappen’, Trouw.nl 24 juni 2019 (link: https://tinyurl.com/paroolcameravuil)

3
Een vuilhotspot is een locatie waar vuil wordt ingezameld en waar reguliere maatregelen onvoldoende zijn gebleken en de
overlast dusdanig is geworden dat de volksgezondheid en dus de openbare orde in het geding dreigt te komen.

