
 

 

 

Aan het College van B&W 

Postbus 12345 

5200 GZ ’s-Hertogenbosch 

 

’s-Hertogenbosch, 12 september 2018 
 

 

Betreft: Schriftelijke vragen over ‘Aanpak afvaldumpingen in het buitengebied’ 

 

Geacht college, 
 

Uit een steekproef van de Brabantse Milieufederatie blijkt dat in Brabant ongeveer vijfduizend dumpingen 

per jaar plaatsvinden. Een klein deel daarvan is drugsafval, maar veruit het meeste is gewoon huis- tuin- 

en keukenafval, bouwmaterialen én asbest. De omvang van het probleem is onbekend. In tegenstelling 

tot drugsafval wordt het dumpen van afval nauwelijks bijgehouden in Brabant.  
 

In afwachting van een structurele oplossing trekt de provincie Noord-Brabant voor de komende twee 

jaar in totaal 2,8 miljoen euro uit voor toezicht in het Brabantse buitengebied. Daarnaast start de 

provincie een campagne om de bewustwording over het dumpen van afval te vergroten, naar voorbeeld 

van de Friese campagne ‘Een dumper is een stumper!’. D66 ziet graag dat de gemeente ’s-Hertogenbosch 

aansluit op de maatregelen van de provincie en zelf soortgelijke maatregelen neemt voor een schoon en 

veilig buitengebied. Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
 

1. Is er zicht op het aantal dumpingen van afval in het buitengebied van onze gemeente? Zo nee, 

bent u bereid deze problematiek samen met partners in beeld te brengen? 
 

2. Neemt u extra (preventieve) maatregelen om afvaldumpingen in het buitengebied tegen te gaan? 
 

3. Bent u bereid om aan te sluiten bij de provinciale campagne of om zelf een 

bewustwordingscampagne te starten?  
 

Overwegende dat de afvaldumpingen in het buitengebied toenemen naarmate er meer drempels zijn om 

afval in te leveren bij een milieustraat, pleiten wij ervoor om alle niet-noodzakelijke drempels op het 

gebied van openingstijden, legitimatieplicht, verplichtingen ten aanzien van de wijze van aanleveren, 

administratieve meldingen (vooraf melding doen) etc. weg te nemen. Neem hierin het advies van de 

beheerders van de milieustraten mee. Zij hebben immers het beste zicht op wanneer zij mensen moeten 

wegsturen bij de milieustraten en kunnen daarmee een rol spelen om afvaldumpingen te voorkomen. 
 

4. Welke voorwaarden voor inleveren van afval zijn volgens u noodzakelijk? En waarom? 
 

5. Welke niet-noodzakelijke drempels bij het aanleveren van afval bij milieustraten gaat u 

wegnemen om afvaldumpingen te voorkomen?  
 

De afvaldumpingen vinden ook plaats op terreinen van natuurbeheerorganisaties. De investeringen die zij 

moeten doen voor het inleveren van het afval, gaan ten koste van investeringen in natuurbeheer. 

 

6. Bent u bereid om met deze organisaties tot afspraken te komen over het gratis inleveren van 

gedumpt afval? 

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 

 

Met vriendelijke groet,  

 

René van den Kerkhof 

Fractievoorzitter D66 ‘s-Hertogenbosch  


