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Betreft: RIB Aanvalspïan Zwerfafvalarm Ridderkerk

Geachte raadsleden ,

Het aanvalsplan zwerfafvalarm Ridderkerk is door uw raad op 7 juni 2021 vastgesteld, in dit aanvalsplan
zijn diverse uitvoerende acties opgenomen om te komen tot een zwerfafvalarm Ridderkerk in 2030, Bij de
behandeling in uw gemeenteraad is gevraagd wanneer er een effect zichtbaar is van het aanvalsplan. In
deze brief informeren wij u over de monitoringsgegevens zwerfafval en de ontvangen meldingen
zwerfafval die als effect van het aanvalsplan gezien kunnen worden

Monitoring zwerfafval periode 2019-2022
De monitoring van zwerfafval wordt uitgevoerd op de beeldmeetlatten beplanting, gras en verharding. In
2019 en 2020 is deze monitoring één keer per jaar uitgevoerd. In 2021 en 2022 is de monitoring twee
keer per jaar auni/juli en oktober) uitgevoerd verspreid over 50 meetlocaties. De hoeveelheid
aangetroffen zwerfafval bepaalt de beeldkwaliteit van de gemonitorde locatie.

a beeldmeetlattenToelich1
Kwaliteit Hoeveelheid zwerfafval
A+ 0 stuks

s 3 stuksA
B 510 stuks
C 5 25 stuks

S6

Periode 2019-2021
Er is een stijgende, verbeterde lijn zichtbaar in de beeldkwaliteit in de periode 2019-2021
Beeldkwaliteit C en D komen gemiddeld veel minder voor. In 2019, 2020 en 2021 komt
beeldkwaliteit C en/of D voor op respectievelijk ca.13%, 6% en 4,5% van alle gemonitorde
locaties.
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Monitoring 2021
- Zowel het aantal locaties met zwerfafval als de hoeveelheid zwerfafval is bij de 2' monitoring

(oktober) lager dan in de 1e monitoring auli).

Monitoring 2022
In 2022 komt beeldkwaliteit C en D voor op ca. 7,5% van alle gemonitorde locaties. De toename
van het aantal locaties met beeldkwaliteit C en D ten opzichte van voorgaande jaren komt door
de stijging van zwerfafval op verharding. Beeldkwaliteit C en D komt gemiddeld op ca. 12,5%
van de gemonitorde verharding locaties voor en slechts gemiddeld ca. 2% op gras- en
beplantinglocaties. De oorzaak van meer zwerfafval op verharding kan een gevolg zijn van
huisvuilzakken die aangetroffen werden bij ondergrondse containers en afvalbakken. Zwerfafval
kan hieruit ontstaan zijn. De aanpassing van het huishoudelijk afvalbeleid kan een verbetering
van dit beeld geven. De monitoring die in 2023 wordt uitgevoerd, zal hier inzicht in geven

Meldingen zwerfafval periode 2019-2022
Om het gevoel van afname van de hoeveelheid en het aantal locaties, zoals in 2021 gemeld, te kunnen
bevestigen zijn de ontvangen zwerfafval meldingen over de periode september 2020 - september 2022
geanalyseerd. Dit is exclusief meldingen over grofvuil, onderdeel huishoudelijk afval, zoals vuilniszakken
De ontvangen meldingen 'zwerfafval’ betreffen meldingen in 3 categorieën

1. Zwerfafval meldingen
2. Afvalbakken.
3. Meldingen vrijwilligers over volle zakken

Hieronder worden per categorie de bijzonderheden vermeld:

Zwerfafval

Periode juni 2021 - september 2022: het aantal meldingen is maandelijks gemiddeld twee keer lager dan
in de periode september 2020 - mei 2021. De constatering uit de monitoringsacties in 2021 dat er een
verbetering optreedt, lijkt hiermee bevestigd

Afvalbakken :

Meldingen over afvalbakken betreffen hoofdzakelijk verzoeken om de afvalbak te legen of afvalbakken bij
te plaatsen. Rondom oud en nieuw komen veel verzoeken om afvalbakken terug te plaatsen. Over de
gehele periode is het aantal meldingen stabiel zonder sterke pieken/ dalen

Meldinqen vrijwilliqers over volle zakken
Sinds oktober 2021 komen de verzoeken om deze zakken op te halen binnen via het melding systeem
onderdeel zwerfafval. Sinds november 2021 is het aantal meldingen per maand over volle zakken het
hoogste van alle zwerfafval meldingen per maand. Dit als resultaat van de inmiddels ca. 1.400
zwerfafvalpakketten die vanaf eind 2019 zijn uitgedeeld aan particulieren, verenigingen, bedrijven en
scholen

Landelijke ontwikkelingen
De invoering van statiegeld op kleine flesjes per 1 juli 2021 zal ook in Ridderkerk hebben bijgedragen aan
minder zwerfafval. De komende invoering van statiegeld op blikjes per 31 december 2022 (het
bedrijfsleven wenst uitstel tot 31 maart 2023) zal eveneens bijdragen aan minder zwerfafval



Lokale ontwikkelingen
De inzet van de honderden vrijwilligers die regelmatig zwerfafval ruimen is onmisbaar. Zij zorgen voor
een schonere leefomgeving en dragen bij aan minder meldingen van aanwezig zwerfafval. Voorlichting
over de gevolgen van zwerfafval voor mens en natuur vereist blijvende inzet. De aangenomen adviseur
natuur en milieueducatie (NME) zal hier haar bijdrage aan gaan leveren

Uitvoeringsacties
In het collegeprogramma is actie 194 opgenomen: ''We onderzoeken de kosten voor het vaker legen van
de openbare prullenbakken”. Deze actie sluit aan op het aanvalsplan Zwerfafvalarm en wordt in 2023 in
twee stappen uitgevoerd

onderzoek naar de juiste locaties voor de afvalbakken en het juiste type/volume
uitvoeren (ver)plaatsing en verwijderen afvalbakken

•
•

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerdJ

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Rid/erkerk

burgemeeste
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