
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. 

 

INDIENING 

Steller vragen: VVD Joan Brouwers 

Datum: 15-03-2021 

Onderwerp: burgers slachtoffer van delict: illegale dumping chemisch afval 

Wijze van beantwoording: Schriftelijk 

 

Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord. 

 

Hoe vervelend het ook is, ook in Heemstede kunnen onschuldige burgers slachtoffer worden van een 

delict, meer specifiek: geconfronteerd worden met illegaal op hun erf gedumpt chemisch afval. 

 

1. Kan het college aangeven of er beleid is hoe omgegaan wordt met burgers die slachtoffer zijn 

geworden van een delict, en zo ja, waar is dat beleid te vinden, en hoe en wanneer is dit beleid het 

opgesteld? 

 

ANTWOORD: 

De strafrechtelijke afdoening inclusief de zorg voor slachtofferschap daarvan is het domein van het 

Openbaar Ministerie. Natuurlijk maakt de gemeente een melding aan de politie van dumpingen met 

een strafrechtelijk karakter.  

Voor het opruimen van illegaal gedumpt chemisch afval is geen gemeentelijk beleid opgesteld omdat 

dit slechts sporadisch voorkomt. Basis voor het optreden als gemeente is geregeld in het privaatrecht 

waarin gesteld wordt dat: 

- De gemeente verantwoordelijk is voor de openbare ruimte. En daarmee ook voor het 

opruimen van illegaal gedumpt chemisch afval in deze ruimte  

- Inwoners in beginsel verantwoordelijk zijn voor hun eigen particuliere terrein. En daarmee 

ook voor het laten opruimen van illegaal gedumpt chemisch afval op dit terrein. 

 

2. Is het college ervan op de hoogte dat er binnen Heemstede illegaal chemisch afval wordt gedumpt 

op de erven/ tuinen van bewoners c.q organisaties? 

 

ANTWOORD: 

Dergelijke situaties worden soms door inwoners, soms door de politie met de gemeente gedeeld. De 

afgelopen jaren is dit slechts een enkele keer voorgekomen. Recent heeft ons een melding bereikt 

over 2 illegaal gedumpte jerrycans met benzine.  

 

Wij verwijzen als gemeente in dit soort gevallen naar OD IJmond die – namens de gemeente – 

verantwoordelijk is voor de verdere afhandeling (opruimen van het afval, het eventueel saneren van 

de bodem en indien mogelijk het verhalen van de kosten op de daders). De kosten hiervoor zijn voor 

rekening van de betrokkene. Klein Chemisch Afval (KCA), waaronder achtergelaten brandstof, kan 

kosteloos afgeven worden bij de milieustraat in Heemstede. Voor het opruimen van drugsafval is de 

provinciale ‘Subsidieregeling opruiming drugsafval’ van toepassing (https://www.noord-

holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/O/Opruiming_drugsafval_Noord_H

olland_subsidie).  

 

 

https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/O/Opruiming_drugsafval_Noord_Holland_subsidie
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/O/Opruiming_drugsafval_Noord_Holland_subsidie
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/O/Opruiming_drugsafval_Noord_Holland_subsidie


 

3. Weet het college hoe vaak dit voorkomt? 

 

ANTWOORD: 

Zie antwoord op vraag 2. 

 

4. Is het college ervan op de hoogte dat indien men dit is overkomen en het raadhuis wordt gebeld er 

door de ambtenaren wordt medegedeeld dat dit een geval is van dikke pech, helaas niets aan te 

doen, en dat men zelf het probleem maar moet zien op te lossen? 

 

ANTWOORD: 

In deze bewoordingen antwoorden wij niet richting inwoners, maar wij begrijpen wel dat het zo kan 

overkomen omdat het geen prettige boodschap is. Wij proberen heldere informatie te geven met 

handelingsperspectief door een juiste verwijzing naar de OD IJmond.  

 

Over het algemeen komen dit soort meldingen binnen bij het team Handhaving of bij het 

klantcontactcentrum van de gemeente. Wij hebben met deze medewerkers het verstrekken van 

juiste en eenduidige informatie nogmaals afgestemd. Ook is de informatie op de gemeentelijke 

website hierop gecontroleerd. 

 

5. Kan het College billijken dat met dit antwoord burgers dan in de verleiding zouden kunnen komen 

om het afval vervolgens zelf ook weer ergens illegaal te dumpen zodat het probleem zich alleen maar 

verplaatst en niet wordt opgelost? 

 

ANTWOORD: 

Nee. Zoals gelet op de geschetste verantwoordelijkheid, de verwijzing en de subsidieregeling is de in 

de vraag geschetste handelswijze niet te billijken. 

 

6. Hoe vindt het College dat dit strookt met een sterke overheid die haar burgers helpt en beschermt, 

zeker als zij onschuldig slachtoffer zijn? 

 

ANTWOORD: 

De gemeente probeert mensen die dit overkomt goed te ondersteunen door op een juiste wijze door 

te verwijzen naar OD IJmond. Zij ruimen het materiaal op en proberen te achterhalen wie de daders 

van de illegale dumping geweest zijn. Eventueel ondersteunt door de gemeentelijke handhavers 

(bijvoorbeeld door het doorzoeken van vuilniszakken om verwijzingen naar de daders op te sporen). 

 

7. Is het college bereid beleid in deze op te stellen, voor zover dit er niet al is? 

 

ANTWOORD: 

Omdat het zeer sporadisch voorkomt is het niet nodig om beleid op te stellen.  

 

8. Is het College ervan op de hoogte dat eveneens wordt medegedeeld, 'dat men zijn erf afdoende 

met hekwerken dient af te sluiten dat illegale afvaldumpers het terrein niet kunnen betreden? 

 

ANTWOORD: 

Advies en voorlichting vanuit de gemeente is afhankelijk van de context. In het algemeen kan het 

afschermen van het eigen terrein helpen om het risico van dumping te verminderen.  



 

9. Als dit laatste zo is, is het College dan bereid om de regelgeving aangaande erfafscheidingen 

zodanig aan te passen dat burgers daadwerkelijk in staat gesteld worden om hun erven goed met 

afsluitbare hekwerken af te sluiten zodat zij niet langer slachtoffer kunnen worden van de illegale 

dumping van chemisch afval? 

 

ANTWOORD: 

Nee, het afschermen van het eigen terrein kan binnen de bestaande regelgeving plaatsvinden. De 

aard en omvang van het probleem is bovendien niet zo groot en de bestaande regelgeving niet zo 

beperkend dat aanpassing daarvan nodig is. 

 

datum: 14 april 2021 

portefeuillehouder: A.C. Nienhuis 

antwoord: 

evt bijlagen: [titels/omschrijvingen] 


