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Sectorplan 10 Zwerfafval 

I   Afbakening 
 
De volgende afvalstoffen vallen onder de reikwijdte van dit sectorplan: 
 

Afvalstoffen Toelichting 

Zwerfafval Zwerfafval is niet verzameld afval dat mensen bewust of onbewust weggooien of achterlaten op 
plaatsen die daar niet voor bestemd zijn, of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op 
die plaatsen is terechtgekomen. Niet verzameld marktafval en drijfafval behoren eveneens tot de 
categorie zwerfafval. 

 

In paragraaf IV is een nadere toelichting opgenomen op de afbakening, alsook een overzicht van 
afvalstoffen die overeenkomsten vertonen met de afvalstoffen van dit sectorplan, maar vallen 
onder andere delen van het LAP.  
 

II  Minimumstandaard 

Minimumstandaard voor vergunningverlening 
Niet van toepassing. Na verzameling valt zwerfafval onder sectorplan 9  ‘Afval van onderhoud van 
openbare ruimten’. 
 

III  Grensoverschrijdend transport 
 

Niet van toepassing. Na verzameling valt zwerfafval onder sectorplan 9 ‘Afval van onderhoud van 
openbare ruimten’. 
 
 
 

 
 

http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/openbare-ruimte/
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IV  Overwegingen bij de afbakening  
 
Zwerfafval is al het afval dat op straat of in de natuur rondslingert. Het is daar bewust of onbewust 
door mensen weggegooid, achtergelaten of beland op plekken die daar niet voor bestemd zijn. 
Zwerfafval op land bestaat voornamelijk uit peuken, snoepverpakking, kauwgom, papierresten, 

kunststofresten, drinkverpakkingen en onderdelen daarvan.  
 
Een speciale vorm van zwerfafval is het mariene zwerfvuil. Mariene zwerfvuil betreft zwerfafval aan 
zee (Noordzeestranden) en in zee. Mariene zwerfvuil bestaat uit items die door mensen zijn 
gemaakt of verwerkt en die: 

1. opzettelijk worden achtergelaten in de zee of in rivieren of op de stranden; 

2. indirect naar de zee zijn gekomen met rivieren, riolering, storm, water of wind; of 
3. per ongeluk verloren zijn, inclusief materiaal verloren op zee bij slecht weer.   

Drijvend plastic, oftewel de plastic soep, is een onderdeel van het mariene zwerfvuil. Drijvend 

plastic bestaat uit plastic flessen, plastic zakken, plastic speelgoed, vislijnen en landbouwplastic.  
 
Voor bepalingen over verwerking en voor het beleid voor overbrenging vanuit of naar Nederland 
van verzameld zwerfafval wordt verwezen naar sectorplan 9. In voorliggend sectorplan zijn deze 

onderwerpen niet opgenomen, maar ligt de nadruk juist op de regelingen en afspraken die zijn 
gemaakt om zwerfafval te voorkomen en te verminderen.   

Vergelijkbare, maar niet onder dit sectorplan vallende afvalstoffen 
Onderstaand – niet limitatief bedoeld – overzicht geeft afvalstoffen weer die vergelijkbaar zijn met 
de afvalstoffen uit dit sectorplan maar niet onder de reikwijdte van dit sectorplan vallen:  
 

Afvalstoffen Toelichting of verwijzing 

Verzameld zwerfafval inclusief hondenpoep Zie SP09 (Afval van onderhoud van openbare ruimten) 

Partijen (grof) bedrijfsafval en grof 
huishoudelijk afval die bij illegale 
dumpingen in binnen- en buitengebieden 

worden aangetroffen 

Zie hoofdstuk A.4, paragraaf A.4.2 van het beleidskader of 
andere sectorplannen (afhankelijk van de aard en samenstelling 
van deze partijen afval)   

 

V  Overige informatie 
 
Meer informatie over het voorkomen en opruimen van zwerfafval is te vinden in hoofdstuk A.4, 
paragraaf A.4.5.4 ‘Taken op het gebied van zwerfafval’ en het Afvalpreventieprogramma 
Nederland. 
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