
Aan: College van DenH 

Van: fractie Water Natuurlijk 

Betreft: plastic afval 

Het kan niemand ontgaan zijn dat plastic afval een groot probleem is. Plastic soep in de oceanen is al 

enige tijd wereldnieuws. Het afval komt voor een groot deel via de rivieren en andere wateren in zee. 

Dit maakt naar de mening van Water Natuurlijk het waterschap tot een betrokkene en 

medeverantwoordelijk voor de aanpak van dit probleem. 

Position paper Unie van Waterschappen 

De Unie van Waterschappen heeft een zogenaamd position paper uitgebracht over dit onderwerp. 

Dit is te vinden op https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2018/10/Position-paper-Plastic-

zwerfvuil-en-microplastics.pdf 

In dit document staat vermeld: 

“Waterschappen leveren individueel een bijdrage om zwerfvuil aan te pakken, zoals het organiseren van 

zwerfvuilopruimacties met scholen en buurtbewoners, de ondertekening van de Statiegeldalliantie door 

individuele waterschappen, het ondersteunen van onderzoeken naar microplastics, het stimuleren van innovatie 

ideeën voor het opruimen van zwerfvuil met bijvoorbeeld de ‘Wasteshark’ en het organiseren van 

bewustzijnscampagnes over zwerfvuil.” 

Schone rivieren 

Diverse waterschappen doen mee in  het samenwerkingsverband “Schone rivieren”.  Zo zijn volgens 

onze informatie de waterschappen Limburg, Aa en Maas, Rivierenland en Brabantse delta  actief 

deelnemer in Schone Maas. Meer informatie:   https://www.schonerivieren.org/de-rivieren/schone-

maas/samenwerking/partners 

De belangrijkste activiteiten zijn de opruimacties langs Maas en wateren, die hierop aansluiten. Er 

zijn ook waterschappen die voorlichting geven over dit onderwerp onder andere op scholen. 

Community of Practice Plastic 

Recent kwam de oprichting van CoPP in het nieuws. Dat is een samenwerkingsverband dat 
zich richt op plasticvrije Zuid-Hollandse rivieren. Meer informatie: 
https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/krachtenbundeling-aanpak-plastic-soep-zuid-
holland/ . 
 

Er nemen ook twee waterschappen deel aan dit samenwerkingsverband. 

Wat doet WSHD? 

Het lijkt er op dat ons waterschap ontbreekt in de betreffende samenwerkingsverbanden. Wij zien 

ook weinig of geen activiteiten op dit vlak. 

Langs de wegen en in de watergangen in ons gebied komt veel zwerfvuil terecht. Dit zwerfvuil wordt 

veelal door de klepelmaaiers verkleind en vindt daarna zijn weg via de gemalen naar de rivieren. 
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Op de waterlijn van onze waterkeringen verzamelt zich veel afval.  Bijgaande foto is een voorbeeld 

van de Dordtse Kil in Dordrecht. We zijn als waterschap verantwoordelijk voor het beheer en 

onderhoud van de waterkeringen.  

De algemene vraag is hoe pakken we onze (deel)verantwoordelijkheid voor dit probleem op? 

 

Vragen 

• Klopt onze informatie dat WSHD niet deelneemt aan bovengenoemde 

samenwerkingsverbanden? 

• Zo ja, wat is hiervoor de argumentatie en is het college eventueel bereid om toe te treden tot 

deze samenwerkingsverbanden? 

• Worden er door WSHD concrete activiteiten uitgevoerd zoals genoemd in het position paper 

van de Unie van Waterschappen, dan wel andere activiteiten die verband houden met het 

geschetste probleem? 


