Betreft; Afvaldump voormalige PI De Kruisberg.
Nadere bevingen De Kruisberg.
BUHA is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de handhaving van en in de
openbare ruimte van de gemeente Doetinchem. Bij BUHA komen regelmatig meldingen
binnen omtrent overlast in De Kruisberg, met name over afvaldumpingen en loslopende
honden. De afvaldumpingen vinden met name plaats in de Kruisbergse bossen en op de
locaties die in het verleden eigendom van justitie waren (Huis van Bewaring, AZC,
Penitentiaire Inrichting). De Kruisbergse bossen zijn in beheer en eigendom van het
Gelders Landschap. De voormalige locaties van justitie, waaronder ook een stuk
groen/bosgebied, zijn inmiddels in beheer en eigendom van Rijksvastgoedbeheer/De Staat.
Dit betekent dat de handhavers van BUHA ter plekke geen bevoegdheden tot handhaving
hebben en BUHA ook niet de partij is om het gedumpte afval op te ruimen. De personen
die overlast melden verwachten echter wel dat door medewerkers van BUHA gehandhaafd
wordt en dat het afval wordt opgehaald door BUHA.
Afspraken gebied de Kruisberg.
Met het Gelders Landschap zijn hierover afspraken gemaakt. Alle meldingen omtrent
overlast kunnen, met toestemming van de melder, doorgezet worden, naar een vast
contactpersoon, die het vervolgens oppakt.
Rijksvastgoedbeheer heeft het beheer van de panden, van de voormalige PI De Kruisberg,
het voormalige Huis van Bewaring en AZC in de Kruisberg in handen gegeven van De
Kabath Vastgoedbeheer Apeldoorn. Onder andere is de Stadsboerin hierin gevestigd.
Inmiddels zijn er met De Kabath werkafspraken gemaakt. Meldingen van overlast worden
vanuit Buha, naar een vast contactpersoon bij De Kabath verzonden. Per situatie zal in
onderling overleg beoordeeld worden welke stappen ondernomen moeten worden om
vervolgens de overlast aan te pakken en om deze te voorkomen.

Vraagstelling vanuit CDA.
Het CDA heeft daarom drie vragen omdat we liever zien dat de vrijwilligers van De
Stadsboerin zich met hun werk bezig houden en niet met het opruimen van afval van
anderen:
1. Heeft BGM infra een vergunning waarin geregeld is dat ze materiaal en afval opslaan?
2. Kan het college aangeven wie er in deze verantwoordelijk is voor het verwijderen van
het afval?
3. Is het mogelijk dat de Buha de afval ophaalt en vervolgens een rekening stuurt naar de
verantwoordelijke partij?
Ad. 1.
Voor het plaatsen van een (bouw)container is geen vergunning (meer) nodig. In het (verre)
verleden diende voor het plaatsen een vergunning, in de openbare ruimte of op de
openbare weg, bij de gemeente een vergunning aangevraagd te worden. In het kader van
“deregulering beleidsregels” is deze vergunningplicht komen te vervallen. Overigens dient
degene die een (bouw)container in de openbare ruimte of op de openbare weg plaatst
wel de veiligheids - en verkeersvoorschriften in acht te nemen. De (bouw)container dient
gemarkeerd te worden middels pionnen en/of rood wit lint en dient, na beëindig
dagelijkse werkzaamheden, afgesloten te worden of er dient een net overheen bevestigd
te worden.
Nb. De container van BGM infra was echter niet geplaatst in de openbare ruimte of de
openbare weg, maar op de parkeerplaats op privaat terrein.

Ad. 2.
Voor het plaatsen van de (bouw)container, de veiligheidsvoorschriften en het opruimen en
afvoeren van het afval is in deze de eigenaar cq de beheerder van de locatie en het terrein
verantwoordelijk; Rijksvastgoedbeheer/De Kabath
Ad. 3.
Met De Kabath, is afgesproken dat Buha het gedumpte afval opruimt en afvoert. Buha
brengt de kosten in rekening bij De Kabath. Dit is in feite een eenmalige oplossing en dit
betekent dat de verantwoordelijkheid omtrent het gedumpte afval en afspraken met
bouwbedrijven of andere ondernemers bij Rijksvastgoed/De Kabath blijft liggen. Wel
zullen Buha en De Kabath in overleg gaan om werk- en financiële afspraken te malen
m.b.t. het opruimen en afvoeren van afval, voorzover er weer afvaldumpingen
plaatsvinden.
Hans Helmink, 18 juni 2021
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