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Onderwerp 
 Schriftelijke vragen van het lid Torn (VVD) inzake het inzetten van alle mogelijk 
denkbare handhavingsmiddelen ter bestrijding van de afvalproblematiek  
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 
Het college van burgemeester en wethouders is als bestuursorgaan verplicht de binnen 
Amsterdam geldende wet- en regelgeving te handhaven. Niet voor niets heten de 
dagelijks bestuurders van een gemeente in Nederland wethouders. Genoemde 
ambtsdragers dienen immers de wet te houden. Helaas gebeurt dit in Amsterdam nog 
veel te weinig. Zeker waar het om zwerfvuil- en afvalovertredingen gaat, stelt de 
handhaving door de gemeente amper iets voor. Het resultaat van dit slechte 
handhavingsbeleid is helaas voor iedereen zichtbaar: Amsterdam is met stip de smerigste 
stad van Nederland en misschien zelfs wel van Europa. 
 
De afgelopen periode heb ik als gemeenteraadslid langs allerlei wegen opgeroepen tot 
verbetering. Helaas heeft dit amper tot concrete handhavingsacties geleid. Sterker nog, 
wethouder Choho (D66) heeft zelfs laten weten dat grootschalige inzet van handhavers in 
burger door hem ‘als te fors beschouwd’ wordt en ‘niet in proportie’ zou staan ‘tot de 
daadwerkelijke problematiek’.1 Wethouder Choho vindt de afval- en zwerfvuilproblematiek 
in Amsterdam kennelijk dus wel meevallen. In ieder geval ontbreekt bij hem de sense of 
urgency om dit probleem snel en adequaat aan te pakken. 
 
Anders dan wethouder Choho stelt, zijn de vele zwerfvuil- en afvalovertredingen in 
Amsterdam een groot probleem. Op heel veel plekken in de stad is het iedere dag raak. 
Het is in Amsterdam weliswaar verboden om afval op straat te gooien, maar toch gebeurt 
dit dag in dag uit. Het is eveneens verboden om huis- of bedrijfsafval op verkeerde wijze 
aan te bieden, maar ook dit vindt in Amsterdam helaas op grote schaal plaats. Het is hoog 
tijd dat het college op korte termijn hard ingrijpt en alle middelen uit de kast trekt om dit 
grote probleem aan te pakken. Aangezien de bereidwilligheid hiertoe bij het college tot op 
heden lijkt te ontbreken, heb ik alvast wat voorwerk verricht. De afgelopen weken heeft de 
VVD-fractie (al dan niet met hulp van derden) geregeld de Nieuwmarkt2, het 
Oudekersplein3 en de hoek van de Lumièrestraat en de IJburglaan4 (zie links voor de 
bijbehorende foto’s) gecontroleerd op de aanwezigheid van verkeerd aangeboden huisvuil 

                                                   
1 V&OR/U11/2027003735, Beantwoording technische vragen bij Aanvalsplan Schoon Amsterdam 2017 via 
http://www.amsterdam.nl/publish/pages/824282/beantwoording_aanvalsplan_schoon.pdf  
2 https://amsterdam.vvd.nl/uploaded/amsterdam.vvd.nl/files/59ae9303934f5/afvalovertredingen-nieuwmarkt.docx  
3 https://amsterdam.vvd.nl/uploaded/amsterdam.vvd.nl/files/59ae92fc8e439/afvalovertredingen-
oudekerksplein.docx  
4 https://amsterdam.vvd.nl/uploaded/amsterdam.vvd.nl/files/59ae918800ba9/afvalovertredingen-ijburg.docx  
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https://amsterdam.vvd.nl/uploaded/amsterdam.vvd.nl/files/59ae918800ba9/afvalovertredingen-ijburg.docx
http://www.amsterdam.nl/publish/pages/824282/beantwoording_aanvalsplan_schoon.pdf
https://amsterdam.vvd.nl/uploaded/amsterdam.vvd.nl/files/59ae9303934f5/afvalovertredingen-nieuwmarkt.docx
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https://amsterdam.vvd.nl/uploaded/amsterdam.vvd.nl/files/59ae918800ba9/afvalovertredingen-ijburg.docx
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en/of zwerfvuil. Op de volgende momenten en locaties hebben wij op deze locatie helaas 
(de gevolgen van) een afvalovertreding moeten vaststellen: 
 
IJburg, hoek Lumièrestraat en IJburglaan 

• 13 juli 2017 om 16:02 uur; 
• 21 juli 2017 om 12:06 uur; 
• 22 juli 2017 om 11:34 uur; 
• 23 juli 2017 om 17:24 uur; 
• 24 juli 2017 om 15:21 uur; 
• 24 juli 2017 om 17:04 uur; 
• 25 juli 2017 om 10:04 uur; 
• 26 juli 2017 om 07:55 uur. 

Oudekerksplein: 
• 15 augustus 2017 om 16:13 uur; 
• 16 augustus 2017 om 12:27 uur; 
• 17 augustus 2017 om 16:27 uur; 
• 17 augustus 2017 om 16:28 uur; 
• 22 augustus 2017 om 08:21 uur; 
• 22 augustus 2017 om 08:20 uur; 
• 22 augustus 2017 om 08:18 uur. 

Nieuwmarkt: 
• 26 juli 2017 om 15:30 uur;  
• 27 juli 2017 om 09:15 uur; 
• 15 augustus 2017 om 08:48 uur; 
• 15 augustus 2017 om 13:09 uur; 
• 16 augustus 2017 om 12:11 uur:  
• 17 augustus 2017 om 16:23 uur; 
• 22 augustus 2017 om 12:37 uur; 
• 26 augustus 2017 om 15:30 uur 

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van  de VVD, op 
grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de 
volgende schriftelijke vragen: 
 
1. Is het college het met mij eens dat op de bovengenoemde locaties vrijwel iedere dag 

afvalovertredingen plaatsvinden. Zo nee, waarom niet? 
2. Is het college het met mij eens dat indien op een specifieke locatie iedere dag een of 

meerdere afvalovertredingen plaatsvinden het relatief eenvoudig is om de daders te 
betrappen door op de betreffende locatie een handhaver in burger te laten posten. Zo 
nee, waarom niet? 

3. Is het college bereid om op genoemde locatie op korte termijn alle mogelijk denkbare 
handhavingsmiddelen – waaronder in ieder geval ook het posten door een handhaver 
in burger – in te zetten, zodat het probleem op deze locaties wordt opgelost? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, kan het college voor 1 oktober 2017 een tussenrapportage 
(maximaal twee A4-tjes) geven van de stand van zaken? 

 
Het lid van de gemeenteraad,  
R.K. Torn 


