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MOTIE VAN DE RAADSLEDEN TJALKE ALKEMA (CHRISTENUNIE), FARAHNAZ 
FRÄSER (D66/GROENLINKS), LEEN KRUITHOF (CDA) EN KEES VAN DER DUIJN 
SCHOUTEN (SGP) INZAKE AFVALINZAMELING EN -SCHEIDING 
 
Voorgesteld: 6 november 2014 
 
Nr. 2014 – ……. 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, nr. 89424 , agendapunt 4 B, over de Aanbieding Programmabegroting 2015 
en het Collegeprogramma; 
 
overwegende dat: 
 

1. binnen het huidige afvalinzamelsysteem geen grote veranderingen en verbeteringen 
te verwachten zijn ten aanzien van afvalscheiding; 

 
2. het huidige scheidingspercentage van 44% sterk achterblijft t.o.v. de Landelijk 

afvalbeheerplan (LAP2) doelstelling van 58% in 2014 en 60% in 2015; 
 

3. er een groeiende aandacht voor afval als waardevolle grondstof bestaat; 
 

4. restafval verbrand moet worden en dus geld kost; 
 

5. Ridderkerk een duurzame gemeente wil zijn; 
 

6. de huidige methode van afval scheiden voor veel inwoners niet haalbaar of wenselijk 
is; 

 
is van mening dat de doelmatigheid en doeltreffendheid van  het huidige afvalmodel daarom 
ter discussie staat; 
 
verzoekt het college om: 
 

a. het “Adviesrapport afvalscheiding met inzamelresultaten en inzicht in de 
samenstelling van het restafval” zo spoedig mogelijk uit te brengen aan de raad; 

 
b. vóór de zomer van 2015 een onderzoek te starten om het huidige Ridderkerks 

afvalmodel met andere landelijke afvalmodellen te vergelijken. Daarbij kan gedacht 
worden aan Diftar, omgekeerd inzamelen, afval loont, bron en/of na-scheiding enz. 

 
c. bij die vergelijking op wijkniveau te laten zien het effect op het milieu, de efficiëntie, 

de kosten en de service (gebruikersgemak); 
 

d. door middel van participatie onze inwoners te betrekken bij dit onderzoek. 
 

e. het resultaat van het onderzoek en de participatie aan de raad voor te leggen voor 
een discussie over het meest wenselijke afvalmodel dat Ridderkerk in de toekomst 
zal moeten hanteren; 

 
f. het onderzoek voor zover mogelijk budget neutraal en binnen de formatie uit te 

voeren. 
 
  
 



 2 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De raadsleden, 
 
 
 
Tjalke Alkema, ChristenUnie  Farahnaz Fräser, D66/GroenLinks Leen Kruithof, CDA 
Kees van der Duijn Schouten, SGP 
 
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER: 
Onderwerp is de afvalscheiding en –inzameling. Het college wordt voorgesteld een 
vergelijkend onderzoek te verrichten naar de diverse vormen van afvalinzameling en de 
inwoners door middel van participatie bij het onderzoek te betrekken. De resultaten van het 
onderzoek en de participatie zullen moeten leiden tot een discussie over een voor de 
toekomst meest wenselijke vorm van afvalscheiding en –inzameling in Ridderkerk. 


