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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art. 
41 RvO van de heren H.P. Ubbens en R. Bolle (CDA) over het afval in het 
Noorderplantsoen. De brief van de vragenstellers treft u aan als bijlage. 

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de extreme drukte in het 
Noorderplantsoen op 19 april. Vooraf merken wij op dat deze eerste warme 
dag van het jaar niet representatief was voor andere mooie dagen. Zo zijn de 
afgelopen warme dagen rustig verlopen. Het beeld van de laatste jaren is dat 
de overlast met betrekking tot het afval is afgenomen. Daarnaast wordt 
minder geluidsoverlast ervaren en is de sfeer over het algemeen gemoedelijk. 
Ook het stadsstrand wordt bij mooie dagen intensief gebruikt, zonder dat de 
bezoekers noemenswaardige overlast hebben veroorzaakt. 

/. Is hel college het met de CDA fractie eens dat het noodzakelijk is om in te 
grijpen om het Noorderplantsoen leefbaar te houden voor omwonenden 
en bezoekers? Zo nee, waarom niet? 
Wij hebben inmiddels besloten op extreem drukke dagen een aantal extra 
containers te plaatsen. Verder ingrijpen in het Noorderplantsoen op dit 
moment niet noodzakelijk. 
Onze strategie is bewust een aanpak waarbij onze toezichthouders met 
flyers en het ter beschikking stellen van picknickkleedjes het gesprek aan 
gaan met de gebruikers in het Noorderplantsoen. Deze kleedjes stellen wij 
ter beschikking met als doel dat het afval in het kleedje wordt verzameld 
en in de daarvoor bestemde afvalbakken wordt gedeponeerd. Daarbij 
wijzen toezichthouders (met een flyer) op de geldende gedragsregels om 



Bladzijde f Gemeente 
yjron/ngen 

het plantsoen schoon te houden en de overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Door de dialoog aan te gaan en mensen te wijzen op hun eigen 
verantwoordelijkheid, verwachten we de overlast voor omwonenden 
beperkt te houden. De medewerkers van Stadstoezicht zijn aanwezig om 
dit in goede banen te leiden. Zij treden hierbij voornamelijk op als 
gastheer/vrouw. 

Is het college het met de CDA fractie eens dat hel in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid is van de gebruiker van het Noorderplantsoen om 
deze netjes achter te laten? Zo nee, waarom niet? 
Ja, wij vinden dat het netjes achterlaten van het Noorderplantsoen in 
eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de gebruiker. Wanneer de 
afvalbakken vol zijn, verwachten wij van mensen dat zij hun afval mee 
naar huis nemen. De inzet van de toezichthouders is er juist ook op 
gericht om de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren. 
Tijdens de eerste zonnige lentedagen van april was het extreem druk in 
het Noorderplantsoen. Veel van de recreanten in het Noorderplantsoen 
hebben gebruik gemaakt van de picknickkleedjes en mensen zijn over het 
algemeen ook bereidwillig de gebruikte kleedjes in de afvalbakken te 
deponeren. Het beeld op deze dagen was echter dat mensen hun afval 
naast de afvalbakken deponeerden omdat de afvalbakken vol zaten. Wij 
zijn daarom voornemens om op zomerse dagen extra containers te 
plaatsen zodat mensen hun afval kwijt kunnen. Wij verwachten dat 
hierdoor de hoeveelheid zwerfafval afneemt. 

De gratis picknickkleedjes zijn ingezet om zwerfafval tegen te gaan en 
kosten voor het schoonhouden om laag te brengen. Wat is de 
kostenbesparing cq. zwerfafval vermindering geweest door het inzetten 
van de picknickkleedjes? 
De aanpak met de picknickkleedjes zorgt voor meer bewustwording bij de 
gebruikers. Mensen reageren positief op onze aanpak en zijn over het 
algemeen bereidwillig de kleedjes na gebruik in de afvalbak te deponeren. 
Wij kunnen niet exact aangeven hoeveel geld er wordt bespaard cq. wat 
de vermindering van de hoeveelheid zwerfafval is door het inzetten van 
de picknickkleedjes. 

Op 23 november 2016 heeft wethouder van Keulen aangegeven dat de 
hoeveelheid afval niet is verminderd, maar het gastheerschap wel vorm 
gegeven is door inzet van de picknickkleedjes. Ziet het college inmiddels 
een significante afname in zwerfafval? Zo Ja, kunt u dit onderbouwen met 
cijfers? 
Wij verwijzen u naar het antwoord bij vraag 3. 
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5. Is het college bereid om intensief te handhaven om op die manier een 
gedragsverandering teweeg te brengen en het Noorderplantsoen schoon 
te houden? Zo nee, waarom niet? 
Nee, wij zijn niet bereid om intensief te handhaven. De aanpak waarin het 
gastheerschap centraal staat is tot op heden afdoende gebleken. 
De picknickkleedjes werken als zodanig en wij zullen deze ook tijdens 
volgende zomerdagen uitdelen en ter beschikking stellen. Wij verwachten 
dat de hoeveelheid zwerfafval en de ervaren overlast afneemt door het 
plaatsen van extra afvalcontainers. Wij vinden het nog te vroeg om, na 
slechts enkele warme dagen, onze bestaande aanpak te wijzigen. 

6. Ziet het college andere mogelijkheden om gebruikers van het 
Noorderplantsoen hun verantwoordelijkheid te laten nemen om het 
plantsoen na gebruik netjes achter te laten? Bijvoorbeeld een eindtijd, een 
centrale barbecueplaats en extra toezicht? Is het college voornemens 
extra maatregelen te treffen, zo Ja welke? Zo nee, waarom niet? 
Afgezien van het plaatsen van een extra afvalcontainer vinden wij het 
nemen van andere aanvullende maatregelen nu niet aan de orde. Voor de 
overwegingen daartoe verwijzen wij naar het antwoord bij vraag 5. 

7. Hoe is het college voornemens om andere plekken in de stad waar 
veelvuldig gerecreëerd wordt schoon te houden en de gebruikers aan te 
spreken op de eigen verantwoordelijkheid? 
Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om de stad schoon te houden 
en gebruikers aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid om netjes 
met de openbare ruimte om te gaan. Dit vinden wij op dit moment 
voldoende. 

8. Hoeveel boetes zijn er door medewerkers van Stadstoezicht tot nu toe dit 
Jaar uitgeschreven in het Noorderplantsoen en voor welke overtredingen? 
Hoeveel was dat in heel 2017 en 2016? 
In de jaren 2016 en 2017 zijn geen boetes uitgeschreven die zijn te 
relateren aan overlast of afval. Het Noorderplantsoen is bestemd als een 
plek waar binnen bepaalde grenzen veel moet kunnen wat betreft 
recreatie. Er zijn dan ook weinig regels waarop wij kunnen handhaven 
door middel van het uitdelen van boetes. Bovendien werkt onze aanpak 
waarin het gastheerschap centraal staat goed. De meeste mensen passen 
hun gedrag aan zodra ze hierop worden aangesproken door onze 
toezichthouders. 
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9. Hoeveel boetes zijn er door medewerkers van de politie tot nu toe dit jaar 
uitgeschreven in het Noor der plantsoen en voor welke overtredingen? 
Hoeveel was dat in heel 2017 en 2016? 
De politie heeft net als onze toezichthouders geen bonnen uitgeschreven 
die zijn te relateren aan overlast of afval. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 



Gecorrigeerd. 

Groningen, 20 april 2018 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO inzake afval Noorderplantsoen 

Geacht college. 

De lente is aangebroken en dat stemt vrolijk. Heerlijke temperaturen en de stad die in bloei staat. 
Daarmee is ook de tijd aangebroken om te relaxen in onze mooie stad, het Stadspark, Stadstrand en 
het Noorderplantsoen. Helaas is het beeld na de eerste warme lentedag niet een mooi groen 
grasveld, maar heeft het meer weg van een vuilnisbelt. Barbecues die worden achter gelaten, tassen 
met glas en blikjes, vuilnis dat rondslingert. Dat geeft overlast voor de omwonenden en het 
zwerfafval draagt uiteindelijk bij aan de plastic soup in de oceaan. 

Het college heeft in 2016 onder andere picknickkleedjes ingezet om bijvoorbeeld in het 
Noorderplantsoen zwerfafval tegen te gaan. Het college heeft eerder aangegeven dat dit een goede 
bijdrage levert aan het schoonhouden van het plantsoen. Dat is helaas echter niet het beeld dat na 
twee warme lentedagen naar voren komt. Daarnaast zijn er in het verleden stewards ingezet die 
mensen aanspreken en wijzen op de plekken waar gebarbecued mag worden en aangeven dat het 
plantsoen na gebruik weer netjes achtergelaten moet worden. Het lijkt er echter sterk op dat dit niet 
voldoende effect heeft. Het doel is een prachtige plek waar je kan eten en recreëren met je vrienden, 
maar waar anderen de volgende dag ook weer gebruik van kunnen maken zonder dat ze in de rotzooi 
zitten. 

Volgens de CDA fractie is het echt tijd dat hier verandering in komt en dat er maatregelen genomen 
worden die er voor zorgen dat de stad, en in het bijzonder het Noorderplantsoen, schoon blijft. Dat is 
in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van degene die gebruik maakt van het plantsoen. Het is 
goed dat de gemeente als gastheer zorgt dat er voldoende mogelijkheden zijn om je afval op een 
nette manier op te ruimen. Het is echter ook aan de gastheer om op te treden als mensen zich niet 
houden aan de regels. 

We hebben daarom de volgende vragen: 

• Is het college het met de CDA fractie eens dat het noodzakelijk is om in te grijpen om het 
Noorderplantsoen leefbaar te houden voor omwonenden en bezoekers? Zo nee, waarom 
niet? 

• Is het college het met de CDA fractie eens dat het in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid is van de gebruiker van het Noorderplantsoen om deze netjes achter te 
laten? Zo nee, waarom niet? 

• De gratis picknickkleedjes zijn ingezet om zwerfafval tegen te gaan en kosten voor het 
schoonhouden om laag te brengen. Wat is de kostenbesparing cq. zwerfafval vermindering 
geweest door het inzetten van de picknickkleedjes? 

• Op 23 november 2016 heeft wethouder van Keulen aangegeven dat de hoeveelheid afval 
niet is verminderd, maar het gastheerschap wel vorm gegeven is door inzet van de 
picknickkleedjes. Ziet het college inmiddels een significante afname in zwerfafval? Zo ja, kunt 
u dit onderbouwen met cijfers? 



Is het college bereid om intensief te handhaven om op die manier een gedragsverandering 
teweeg te brengen en het Noorderplantsoen schoon te houden? Zo nee, waarom niet? 
Ziet het college andere mogelijkheden om gebruikers van het Noorderplantsoen hun 
verantwoordelijkheid te laten nemen om het plantsoen na gebruik netjes achter te laten? 
Bijvoorbeeld een eindtijd, een centrale barbecueplaats en extra toezicht? Is het college 
voornemens extra maatregelen te treffen, zo ja welke? Zo nee, waarom niet? 
Hoe is het college voornemens om andere plekken in de stad waar veelvuldig gerecreëerd 
wordt schoon te houden en de gebruikers aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid? 
Hoeveel boetes zijn er door medewerkers van Stadstoezicht tot nu toe dit jaar uitgeschreven 
in het Noorderplantsoen en voor welke overtredingen? Hoeveel was dat in heel 2017 en 
2016? 
Hoeveel boetes zijn er door medewerkers van de politie tot nu toe dit jaar uitgeschreven in 
het Noorderplantsoen en voor welke overtredingen? Hoeveel was dat in heel 2017 en 2016? 

Met vriendelijke groet. 

Herman Pieter Ubbens 
René Bolle 

CDA-fractie 


