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Wij herkennen de zorg over het aanwezige zwerfafval en de 
milieugevolgen in de toekomst. Wij hebben een besluit genomen om 
over te gaan naar een gewijzigde werkwijze. Middels deze brief 
informeren wij u over deze pilot “zwerfvuil verminderen in de berm”.

Deze pilot richt zich vooral op een hoger milieurendement en lagere 
beheerskosten. Deze aanpak is gericht op de aanpak van hotspots, 
preventie door het stimuleren van gedragsverandering door het 
zwerfvuil ten allen tijden, los van het kwaliteitsniveau, voorafgaand aan 
de maaironde uit de bermen te verwijderen. Hierbij wordt al het plastic- 
en blikafval (en overig) opgeruimd. Hiermee wordt voorkomen dat het 
zwerfafval wordt versnipperd door de maaimachine en daardoor in het 
milieu achterblijft en zich kan verspreiden. Het voorkomt dat dieren 
het opeten of er in verstrikt raken en sterven.
Bijkomend voordeel is dat het bermmaaisel dat vrijkomt schoner is, 
waardoor het beter hergebruikt kan worden.

In overleg met specialisten en de aannemers is er een pilot met een 
andere manier van werken uitgewerkt welke is gericht op het beperken 
van de milieubelasting door zwerfvuil.
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In de PS-vergadering van 1 6 november heeft de gedeputeerde Mobiliteit 
toegezegd om met een plan te komen om zwerfvuil langs de provinciale 
infrastructuur te verminderen, waarvan het meeste zwerfvuil in de 
bermen voorkomt.
Toegezegd is om voor de eerste begrotingswijziging 2021 u hierover te 
informeren. Vanwege ambtelijke wisselingen en doordat afstemming en 
nader onderzoek (mede door de COVID-1 9 crisis) meer tijd heeft gekost 
is dit een maand later geworden.

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr. E.L. van de Beid

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.001 0.03.1 24.B.08



2 | 2 1584357/1584373

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

/

_prqvinciesecretaris
R.M. Bergkamp

1 bijlage(n):

Beeldkwaliteit niveau Zwerfvuil CROW PNH, afbeelding 
“blikvanger”

Uit overleggen met enkele gebiedsaannemers is duidelijk geworden dat 
zij vanwege hun dagelijkse gebiedskennis weten waar
gedragsverandering het meeste effect heeft. In dit plan plaatsen de 
gebiedsaannemers 35 “blikvangers” (zie figuur 1, bijlage 1) langs 
fietspaden van de zo genaamde “snoeproutes”. Dit zijn wegen die 
intensief worden gebruikt door scholieren en toeristen en waarbij veel 
zwerfafval in de berm wordt gegooid. Ook krijgen de gebiedsaannemers 
op hun verzoek in totaal 50 informatieborden die een ander gedrag van 
de vervuilers stimuleren. Deze borden zijn verplaatsbaar en zullen na 
gewenst effect naar de volgende hotspots verplaatst worden. Hiervoor 
zijn de eenmalige aanschafkosten € 30.000 voor de “Blikvangers” en 
€ 20.000 voor de mobiele informatieborden. De structurele kosten zijn 
€ 75.000 voor de jaren 2021-2023.

Deze pilot om het zwerfvuil in de bermen te verminderen, zal in 2023 
geëvalueerd en aan PS aangeboden worden. In de evaluatie wordt het 
effect van de landelijke ontwikkelingen rondom het statiegeld op 
petflesjes en blikjes meegenomen.

Financiële consequenties
• Voor de jaren 2021-2023 kunnen de extra kosten gedekt worden uit 

de reserve groot onderhoud wegen:
- 2021 -€ 125.000
- 2022-€ 75.000
- 2023 -€ 75.000

voorzitter
A.Th.H. van


