
 

 

 

 

Den Bosch, 6 januari 2017 

  

 

Onderwerp: Samen strijden tegen afvaldumping in Brabant 

 

 

 

 

 

Geacht College van Gedeputeerde Staten,  

 

Op 1 januari 2017 is de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant in werking getreden. In deze 

verordening zijn regels opgenomen ten aanzien van bescherming van natuurgebieden in Brabant. In verband met 

de inwerkingtreding van de nieuwe verordening heeft de fractie van D66 een aantal vragen aan het College. 

 

Media berichten regelmatig over het dumpen van drugsafval in de Brabantse natuur, maar het probleem rondom 

afvaldumping is veel groter. Dagelijks wordt de natuur door particulieren gebruikt als stortplaats voor allerlei 

huishoudelijk en bouwafval. De fractie van D66 maakt zich hier grote zorgen over.  

 

1. Welke mogelijkheden ziet het College om – op basis van haar verantwoordelijkheden in de nieuwe 

Verordening natuurbescherming en in samenwerking met inwoners, gemeenten en terreinbeherende 

organisaties – maatregelen te treffen om vervuiling van de Brabantse natuur tegen te gaan?  

 

In de provincies Friesland en Zeeland is in de afgelopen jaren campagne gevoerd tegen vervuiling van de natuur, 

onder de titel: ‘Een dumper is een stumper’. In Brabant loopt het programma Samen Sterk in Brabant (SSIB). 

Zowel de campagne als het programma roepen inwoners op om misstanden te melden op een daarvoor speciaal 

beschikbaar gesteld telefoonnummer. 

 

2. Is het College bekend met de campagne 'Een dumper is een stumper'? En is het College bereid om deze 

campagne (met eventuele verbeterpunten op basis van uitgevoerde evaluaties) voor de zomer van 2017 

ook in Noord-Brabant in te gaan zetten om het aantal dumpingen door particulieren terug te dringen? 

3. Ziet het College mogelijkheden om met de campagne ‘Een dumper is een stumper’ het effect van het 

programma SSIB onder Brabanders te vergroten?  

 

Wat D66 betreft zijn alle Brabanders gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoonhouden van onze natuur; 

terreinbeheerders, provincie, gemeenten en inwoners hebben daar allemaal een rol in. D66 wil daarom samen 

met al deze partijen de strijd aangaan tegen vervuiling van onze natuur. Het inzetten van een campagne om de 

bewustwording van de Brabanders te vergroten, is een mooie start. Maar dat zal niet voldoende zijn. 

 



 

 

4. Is het College bereid om met Provinciale Staten in gesprek te gaan over mogelijkheden om op korte 

termijn meer geld vrij te maken voor handhaving, om de pakkans van vervuilers te vergroten en hen te 

laten opdraaien voor de opruimkosten? 

 

Uw antwoorden zien wij graag tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Namens de fractie van D66, 

Femke Dingemans 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Statenfractie D66 

Mw. mr. F.M. Dingemans  

Postbus 90151 

5200 MC  'S-HERTOGENBOSCH 

Onderwerp 
Schriftelijke vragen over afvaldumping in Brabant 

 

 

 

Geachte mevrouw Dingemans, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

31 januari 2017 

Ons kenmerk 

 C2201914/4139876 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

R.L. (René) Beijnen 

Telefoon 

(073) 681 21 64 

Email 

rbeijnen@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 6 januari 2017, ingekomen op 6 januari 2017, heeft u namens de 

D66 fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Welke mogelijkheden ziet het College om – op basis van haar 
verantwoordelijkheden in de nieuwe Verordening natuurbescherming en in 
samenwerking met inwoners, gemeenten en terreinbeherende organisaties – 
maatregelen te treffen om vervuiling van de Brabantse natuur tegen te gaan?  
 

Antwoord: Geen. Deze verordening gaat over de bescherming van Natura 

2000-gebieden, in het wild levende dier- en plantensoorten en houtopstanden. 

Ook stelt deze verordening eisen aan het faunabeheer, de 

Faunabeheereenheid, het Faunabeheerplan en de wildbeheereenheden. De 

verordening ziet niet op handelingen van personen, zoals het achterlaten van 

afval in natuurgebieden.  

 

2. Is het College bekend met de campagne 'Een dumper is een stumper'? En is 
het College bereid om deze campagne (met eventuele verbeterpunten op basis 
van uitgevoerde evaluaties) voor de zomer van 2017 ook in Noord-Brabant in 
te gaan zetten om het aantal dumpingen door particulieren terug te dringen? 

 

Antwoord: Ja. Wij zijn uiteraard bereid om de provincies Zeeland en Friesland 

te vragen om hun ervaringen met ons te delen. De komende “Ontmoeting in het 

groen” op 18 mei 2017 is hiervoor een goede gelegenheid. De leden van uw 

Provinciale Staten worden van harte uitgenodigd voor deze ontmoeting.  

 

3. Ziet het College mogelijkheden om met de campagne ‘Een dumper is een 
stumper’ het effect van het programma SSIB onder Brabanders te vergroten?  



 

 

 

Datum 

31 januari  2017 

Ons kenmerk 
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Antwoord: Ja. Het bewust maken van alle inwoners in Brabant dat de natuur 

schoon moet blijven en het daarvoor activeren van alle ogen en oren is in het 

meerjarenprogramma van Samen Sterk in Brabant 2017-2020 opgenomen. Dit 

is vastgesteld door de 3 omgevingsdiensten, de terrein beherende organisaties, 

Noord-Brabantse Waterschapsbond en Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant.  

 
4. Is het College bereid om met Provinciale Staten in gesprek te gaan over 
mogelijkheden om op korte termijn meer geld vrij te maken voor handhaving, om 
de pakkans van vervuilers te vergroten en hen te laten opdraaien voor de 
opruimkosten? 
Antwoord: Ja. Wij zijn altijd bereid om te praten op uitnodiging van uw 

Provinciale Staten. Toezicht en handhaving zijn echter een taak van vele 

(overheids)instanties (gemeenten, provincie, rijk, waterschappen, 

natuurbeheerders, politie, justitie, etc.). Extra geld vrijmaken bij alleen de 

provincie heeft weinig toegevoegde waarde. Veel effectiever is de 

samenwerking tussen alle toezichthoudende partijen zo sterk mogelijk te maken. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger 
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