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Betreft: Illegaal dumpen en bijplaatsen afval 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Vorig jaar zijn raadsvragen beantwoord over de kosten van illegale dumpingen en het 
bijplaatsen van afval. Daarbij bent u toen geïnformeerd over het toezicht op en de handhaving van 
deze illegale dumpingen: ze vallen en staan met heterdaad constateringen, of informatie die leidt naar 
een overtreder. 

Het proces van melden door bewoner tot weghalen van illegaal afval gaat veranderen. Daarover 
informeren wij u bijgaand. 

Melden 
De eerste stap is dat bewoners illegaal gedumpt afval melden. Dat kan via verschillende geëigende 
kanalen, zoals mondeling (telefonisch) bij het Klantcontactcentrum, maar ook via brieven of e-mails. 
Ook kan men melden via het contactformulier van de gemeente of gebruik maken van de app 
'Makkelijk Melden'. Daarnaast zijn de wijkconciërges, Boa's en de collega's in de buitendienst onze 
ogen en oren en melden ook zij wanneer sprake is van illegale dumpingen. Dat geldt eveneens voor 
de wijkmeesters van Woningstichting Den Helder en Woontij en de vrijwilligers van de diverse 
toezichthouders projecten. 

Tussenstap handhavers wijzigt 
Een melding van illegale dumping die bij ons binnenkomt, wordt gelijk doorgezet naar HVC of 
onze eigen teams 'wijkbeheer' of 'openbare ruimte'. Tot nu toe was daarbij gebruik dat de melding ook 
naar het team van de handhavers werd gestuurd. Zo konden zij onderzoek doen naar de herkomst 
van het afval en de overtreders. Dit heeft in een aantal gevallen weliswaar geleid tot het achterhalen 
van de daders, maar over het algemeen moeten we constateren dat er veel tijd moet worden 
vrijgemaakt voor het doen van onderzoek en verhoudingsgewijs worden te weinig daders betrapt. 
Dat is de reden dat wij hebben besloten die 'tussenstap' eruit te halen. Op die manier kan de 
gemeente, of de HVC, sneller handelen en eerder het illegaal gedumpte afval opruimen. Dat betekent 
overigens niet dat de handhavers helemaal geen rol meer hebben. Integendeel. Ze worden nu meer 
projectmatig ingezet en schenken bijvoorbeeld meer aandacht aan de echte hotspots (dat wil zeggen 
de plaatsen waar in het algemeen veel wordt gedumpt). Het eerste project daartoe start medio 
november en zal een maand duren. De resultaten melden wij u in een raadsinformatiebrief. 

Aanpassingen in DVO 
Overigens staat er in de huidige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC dat meldingen 
van illegale dumpingen of bijplaatsingen binnen een periode van 48 uur worden afgehandeld. In de 
nieuwe DVO is de termijn teruggebracht tot 24 uur. We verwachten dat deze DVO op 
1 januari 2020 van kracht wordt. 

In de nieuwe situatie kan HVC sneller schakelen en gedumpt afval opruimen. Hieraan zijn wel 
voorwaarden verbonden zoals bereikbaarheid locaties, tijdstip van de melding, soort afval enz. Indien 
dit tot nadere afspraken moet leiden zullen gemeente en HVC hierover in contact treden. Zo wordt 
gestreefd gezamenlijk de openbare ruimte snel schoon te hebben en te houden. 
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Overzicht meldingen 1e helft 2019 
Hieronder treft u een overzicht van de meldingen en opdrachten van het 1 een 2e 
kwartaal 2019. Dit jaar is het eerste jaar dat ook het aantal dumpingen apart wordt opgenomen in de 
kwartaalrapportages van de HVC. 

2.6 meldingen en opdrachten. 
Meldingen en opdrachten 

Den Helder 

Aantal inwon91~· 55600 
Aan1a1 WHA: 18!>00 
Afvalstromen Kwait1Htl 1 Kwmtaol 2 

li1eklngen (lnzan1elconec1les) 351 140 

253 30 

40 46 

31 31 

~tic,b&ikonpat 27 33 

O~rachten 2.621 2.953 

1.538 2.024 

526 504 

0 0 

Grofh•t:afv.tl 0 119 
--- --- 

Biem,n 0 0 

ngen 557 306 

f'!ó!agóe1be••ijding 0 0 

Mvies 0 0 

Totaal 2.972 3.093 
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86 

62 

60 

5.574 
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0 
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0 

0 

6.065 

Den Helder, 27 november 2019. 

Burge eester en Wethouders van Den Helder, 
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