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Gemeentebestuur richt zich te weinig op het voorkomen van
vervuiling van de openbare ruimte
Dat is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek ‘Schoon op papier!’ van de Rekenkamer Den
Haag. De doelen voor de aanpak van vervuiling van de openbare ruimte zijn verouderd en te
algemeen. Ook zet de gemeente te weinig in op het oplossen van oorzaken van rommel op straat,
hondenpoep en weesfietsen. Op papier is Den Haag schoon, maar in de praktijk is dat op veel
plekken niet het geval. De gemeenteraad is dan ook ontevreden, net als de bewoners van Den
Haag. Het college heeft positief gereageerd op het onderzoek en geeft aan de voorstellen van de
rekenkamer voor verbetering van de aanpak over te nemen.
De doelen die de raad heeft gesteld zijn te algemeen en worden mede daardoor al jaren achtereen
gehaald. Deze doelen gelden voor de hele stad of voor een heel stadsdeel, terwijl de vervuiling juist
per straat sterk kan verschillen. In de cijfers komen deze verschillen niet terug. En bijvoorbeeld voor
de aanpak van bijplaatsingen bij ondergrondse restafvalcontainers heeft de raad geen doelen
bepaald. Deze bijplaatsingen zijn al enkele jaren één van de belangrijkste oorzaken van overlast.
Het college zet vooral in op het opruimen van afval en op handhaving. Maatregelen gericht op het
voorkomen van vervuiling, zoals bijvoorbeeld communicatie en participatie, zet het college weinig in.
Ook weet het college te weinig over wat wel of niet werkt in de aanpak van vervuiling.
Wij bevelen aan dat de gemeenteraad nieuw beleid opstelt voor de aanpak van vervuiling. Daarnaast
bevelen wij aan dat de gemeente meer gaat kijken naar de oorzaken van vervuiling en die gaat
aanpakken.
Het college van burgemeester en wethouders neemt onze aanbevelingen over, maar wil de
aanscherping van het beleid pas opnemen in het vervolg op het huidige programma dat tot en met
2022 loopt. Gezien de urgentie van de problemen met vervuiling in Den Haag raden wij het
gemeentebestuur aan om in ieder geval op korte termijn concrete verbeteringen in het huidige
beleid en de uitvoering door te voeren.

Noot voor de redactie: Het rapport ‘Schoon op papier!’ is vanaf vandaag te vinden op onze website
www.rekenkamerdenhaag.nl. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met dhr.
H.A. (Manus) Twisk, voorzitter van de Rekenkamer Den Haag, T 06 82 29 55 07, of Thijs Bosma,
plaatsvervangend secretaris van de Rekenkamer Den Haag, T 06 520 98 337.

