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Onderwerp 

Afdoening motie M3: ‘Na snoeien zwerfafval verwijderen’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de brief van de wethouder OSB, de heer Bredemeijer inzake 

Programma voor een Schone stad 2021-2022’ (RIS 307053) op 25 maart 2021 de door het raadslid de 

heer Grinwis ingediende motie M.3 ‘Na snoeien zwerfaval verwijderen’ (RIS308308), over het 

opruimen van zwerfafval uit het groen na snoeiwerkzaamheden, aangenomen. Hierbij informeert het 

college de raad over de afdoening van de motie. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

• zwerfafval de bodem van Haagse parken, bossen, duinen en landgoederen vervuilt; 

 

Overwegende, dat: 

• zwerfafval regelmatig verstrikt raakt in struikgewas en ander groen; 

• na het snoeien van het groen dit zwerfafval zichtbaar wordt; 

 

Verzoekt het college: 

• na snoeiwerkzaamheden het zichtbaar geworden zwerfafval te laten verwijderen. 
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Het college geeft op de volgende manier antwoord op deze uitspraak van de raad: 

 

Het college is het met de raad eens dat achterblijvend zwerfafval de bodem van Haagse parken, bossen, 

duinen en landgoederen vervuilt. Snoeiwerkzaamheden leiden ertoe dat verstrikt geraakt zwerfafval 

zichtbaar wordt. Het college werkt met vaste onderhoudsbestekken voor het openbare groen. In deze 

onderhoudsbestekken staat beschreven hoe de werkzaamheden door de aannemer uitgevoerd dienen 

te worden. Onder de bestekpost “snoeien van heestervakken en bosschages” is het opruimen van 

zwerfafval na snoeiwerkzaamheden standaard in het bestek opgenomen. Het kan voorkomen dat het 

verwijderen van zwerfafval niet gelijk wordt gedaan, maar in een aparte ronde. Op die manier kunnen 

afvalsoorten beter gescheiden worden ingezameld. Het college zal de verwijdering van het zwerfafval 

na snoeiwerkzaamheden de komende periode monitoren en deze afspraak om dit op te ruimen 

opnieuw onder de aandacht brengen wanneer blijkt dat de aannemer deze afspraak niet nakomt.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


