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Aan de voorzitter van de raad, 
 
De CDA-fractie verzoekt het college conform artikel 39 van het Reglement van Orde voor 
de vergaderingen van de gemeenteraad de volgende vragen schriftelijk te 
beantwoorden.  
 
 
Afvalbakken en zwerfafval 
Wij lazen bijgaand bericht. Rondom oud en nieuw zijn vuilnisbakken in het buitengebied 
in verband met vandalisme, tijdelijk weggenomen. Het college overweegt deze niet meer 
terug te plaatsen.  
Verder staat er dat meerdere keren afvalbakken in het buitengebied van Markelo zijn 
"gevuld met puin waarschijnlijk afkomstig van een verbouwing". Volgens de gemeente 
kan dit niet de bedoeling zijn. Daar is het CDA het roerend mee eens. 
  
Het is duidelijk dat onze inwoners en bezoekers een schoon buitengebied waarderen. 
Daarom heeft het CDA de volgende vragen over het beleid rondom afvalbakken in het 
buitengebied: 
 
1. Op basis waarvan denkt het college dat het zwerfafval niet zal toenemen in het 

buitengebied door het niet terugplaatsen c.q. verwijderen van afvalbakken? 
In veel gemeenten staan geen afvalbakken meer in het buitengebied de ervaringen bij 
deze gemeenten is dat het zwerfafval niet is toegenomen nadat de bakken zijn 
verwijderd. We zullen niet ontkennen dat er zwerfafval is, maar we zullen het ook nooit 
voorkomen. De afvalbakken die in het buitengebied staan zijn bedoeld voor toeristisch 
afval, en toeristen nemen bijna altijd hun afval mee als er geen afvalbak is. Zwerfafval 
zie je vooral op andere plekken. 
 
2. Waaruit blijkt dat het opruimen van zwerfafval goedkoper is dan het handhaven 

van bestaande afvalbakken? Zijn daarover bijvoorbeeld pilots bekend uit 
andere gemeenten? 

Om de inzamel-, beheer- en onderhoudskosten te verlagen moeten we soms 
maatregelen nemen die niet populair zijn en waar weinig begrip voor is. We hopen met 
onze communicatie over afval opruimen en afval scheiden mensen te bewegen om 
samen voor een schone en gezonde leefomgeving te zorgen. Mensen verwachten dat er 
meer zwerfafval komt wanneer er geen afvalbakken staan. Het tegendeel is echter waar.  
Onderzoek heeft aangetoond dat waar afvalbakken staan, zwerfafval ontstaat. Zelfs 
meer omdat er van alles omheen wordt gezet wanneer de afvalbakken vol zitten. 
Sommige mensen zijn gemakzuchtig en gooien hun afval overal neer. Gelukkig zijn er 
veel mensen in de gemeente die dit een doorn in het oog is. Zij halen een opruimsetje bij 
de gemeente en gaan afval ruimen op hun wandel- of joggingroute.  



3. Met welke maatregelen denkt het college te voorkomen dat bouwafval en 
zwerfafval het buitengebied vervuilen? 

Als mensen zich houden aan de algemene fatsoensnormen dan zullen zij geen 
bouwafval in het buitengebied storten of in openbare afvalbakken. Op mensen die dat 
wel doen is eigenlijk geen beleid te maken, tenzij tegen hoge kosten (lees inzet van veel 
handhaving). Voor zwerfafval ligt het wat genuanceerder, het is goed mogelijk dat je een 
keer wat verliest, dan wordt het misschien zwerfafval. Voor ander afval willen we de 
mensen uitdagen om het mee te nemen naar huis. Daar kun je het afval ook beter 
scheiden. Zwerfafval wordt wel opgeruimd als daar melding van gedaan wordt. Het gaat 
dan wel om zwerfafval in de openbare ruimte. 
 
 
 
 
29 maart 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
 


