
 
 

‘s-Hertogenbosch, 4 oktober 2019 

 

Technische vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende monitoring van zwerfafval in 

Noord-Brabant. 

 

Geacht college, 

Rijkswaterstaat Leefomgeving laat regelmatig onderzoek uitvoeren naar de frequentie en locaties 

van fijn zwerfafval.1 Fijn zwerfafval is zwerfafval met een hoogte, breedte, lengte of diameter groter 

dan 1 cm en kleiner of gelijk aan 10 cm. Hierover hebben wij de volgende vragen. 

 

Antwoord: de vragen hebben betrekking op de monitoring van zwerfafval die wordt uitgevoerd door 

Rijkswaterstaat. Wij hebben de vragen doorgestuurd aan Rijkswaterstaat, hierbij hun reacties en 

antwoorden op de vragen 1 t/m 4. Vraag 5 is door ons zelf beantwoord. 

 

Opmerking Rijkswaterstaat:  

Wij doen onderzoek naar de aanwezigheid van grof en fijn zwerfafval in Nederland en bepalen op 

basis daarvan de gemiddelde samenstelling van het zwerfafval in Nederland. Grof zwerfafval is afval 

groter dan 10 cm en fijn is kleiner dan 10 cm. Hiervoor zijn ongeveer 1.400 vaste locaties in Nederland 

geprikt waar 6 keer per jaar gekeken en geteld wordt. 

 

 

1. Welke meetgebieden voor fijn zwerfafval zijn er in Noord-Brabant? 

Antwoord Rijkswaterstaat:  

De exacte locaties en gemeenten waar gemeten zijn niet openbaar beschikbaar om mogelijke 

beïnvloeding te voorkomen. De monitor is opgezet om te komen tot een gemiddeld beeld voor 

Nederland. Daarom zijn er 1.400 locaties (van 100 bij 100 meter) verdeeld over het land 

vastgelegd waar de metingen op vaste momenten in het jaar plaatsvinden. Op basis van deze 

resultaten zijn gemiddelde uitspraken te doen over heel Nederland en over de verschillende 

gebiedstypen die onderscheiden worden. De monitor is in 2008 niet opgezet om ook op het 

niveau van provincies of gemeenten uitspraken te doen. In theorie kan het dat in een 

bepaalde gemeente (of provincie) slechts 1 of 2 verschillende gebiedstypen onderzocht 

worden en daarmee geen gemiddeld beeld ontstaat van al het zwerfafval. Er worden 20 

verschillende gebiedstypen onderscheiden: woonwijken, recreatiegebieden, 

verzorgingsplekken langs de snelwegen, natuurgebieden, ontsluitingswegen, scholen, OV-

locaties etc. 

 

 

 

                                                           
1 https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/monitoring-cijfers/monitoring-zwerfafva/#h8ebb5ef0-58b6-49f3-
9ce7-70145b3240c2 



2. Hoe frequent worden deze gebieden onderzocht? 

Antwoord Rijkswaterstaat:  

De metingen worden 6 keer per jaar uitgevoerd. Voor de zomer 3 keer en na de zomer 3 keer. 

 

De gebiedstypen waar Rijkswaterstaat monitoring van zwerfafval laat uitvoeren bestaan uit 

(water)recreatieterreinen, bedrijventerreinen, sportcomplexen en nog een aantal andere gebieden, 

allen binnen de bebouwde kom. 

 

Opmerking van Rijkswaterstaat:  

De monitoring is in 2008 inderdaad gestart met nadruk op het meten van effecten van gemeenten, 

met 15 gebiedstypen. Inmiddels is het aantal gebiedstypen uitgebreid naar 20 met de volgende typen: 

 bermen langs provinciale wegen,  

 waterwegen,  

 bermen aan intergemeentelijke/provinciale fietspaden,  

 zwemplassen en strandopgangen 

 natuurgebieden. 

 

3. Zijn er ook monitoringsgebieden voor fijn zwerfafval in de natuur, bijvoorbeeld in het NNB? 

Zo ja, welke natuurgebieden in Noord-Brabant worden onderzocht op frequentie en 

samenstelling van fijn zwerfafval? 

Antwoord van Rijkswaterstaat:  

Het gaat altijd om de combinatie van grof en fijn zwerfafval. Zoals hierboven vermeld, 

worden over de locaties geen uitspraken gedaan. 

 

4. Indien ja bij vraag 3, wat zijn de resultaten van deze monitoring? 

Antwoord Rijkswaterstaat: De monitor is niet opgezet om een resultaat weer te geven voor 

een gebiedstype binnen een provincie. Daarvoor zouden (veel) meer locaties bezocht moeten 

worden dan nu (om een gemiddeld beeld voor heel Nederland te krijgen). 

 

5. Indien nee bij vraag 3: Wordt fijn zwerfafval in Noord-Brabantse natuurgebieden op een 

andere manier gemonitord? 

Antwoord:  

Door ons wordt geen monitoring van zwerfafval in natuurgebieden uitgevoerd. Binnen het 

project Schone Rivieren, een project van IVN Natuureducatie, Stichting de Noordzee en de 

Plastic Soup Foundation, wordt van 2017 t/m 2021 een wetenschappelijk 

rivierafvalonderzoek uitgevoerd. Het Brabantse gedeelte van de Maas valt binnen dit 

onderzoek. Tot zover bekend wordt door geen van de natuurterreinbeheerders binnen 

Noord-Brabant een monitoring op zwerfafval uitgevoerd. 

 

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marco van der Wel 

 

Partij voor de Dieren Noord-Brabant 


