
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 

 Vragensteller: Victor Mijnders 

 Onderwerp/vergaderstuk: Ridderkerk zwerfafvalarm 

 Vergaderdatum: 20 mei 2021 

 Portefeuillehouder: dhr. P. Meij 

 Datum indiening vraag: 18 mei 2021 

 Datum ontvangst antwoord: 20 mei 2021 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Er wordt gesproken over het monitoren van hoeveel zwerfafval er is in Ridderkerk. 

Op welke manier wilt/ gaat u dit monitoren? 

Antwoord 1 

Het monitoren van zwerfafval gaat op basis van random gekozen vakken  

(100 bij 100 meter) waarbinnen op de vuilste plek vier beeldmeetlatten worden 

gemeten. (Grof zwerfafval op verharding/ Grof zwerfafval in beplanting/ Grof 

zwerfafval op gras/ Fijn zwerfafval op verharding). 

 

Dit zijn landelijk vastgestelde gegevens waaraan de monitoring moet voldoen om 

verantwoording af te leggen om in aanmerking te komen voor een bijdrage. 

Vraag 2 

Er wordt gesproken dat er op sommige locaties in de zomermaanden meer last is 

van zwerfafval dan in de winter maanden. Werkt de gemeente Ridderkerk al met een 

seizoensgebonden aanpak rondom afvalbakken op deze locaties, zodat in de 

zomermaanden op deze locaties extra afvalbakken worden neer gezet om zwerfafval 

tegen te gaan? In de wintermaanden zouden deze afvalbakken weer weggehaald 

kunnen worden, zodat dit scheelt in de kosten.  



Antwoord 2 

Afgelopen zomer zijn op verschillende hotspots extra bakken geplaatst. Aanleiding 

was veel bezoekers op de zogenoemde hotspots. Aankomende zomer worden deze 

bakken op tijd geplaatst zodat we hier allemaal profijt van hebben. Dit zal structureel 

worden ingezet.  

Vraag 3 

Via o.a. de website https://www.supportervanschoon.nl/ridderkerk/ is het mogelijk om 

door te geven op welke locaties vrijwilligers zwerfafval hebben opgeruimd. Ziet het 

college deze mogelijkheid (van doorgeven wanneer en op welke locaties er 

zwerfafval is opgeruimd) als een aanvulling om Ridderkerk zwerfafvalarm te maken 

in 2030? 

Antwoord 3 

De mogelijkheid om door te geven op welke locaties vrijwilligers zwerfafval hebben 

opgeruimd en wanneer is een gewenste uitbreiding op de plattegrond die op de 

website www.onzetoekomstisduurzaam.nl nu aanwezig is. Op deze plattegrond staan 

de locaties waar vrijwilligers actief zijn en in welk gebied nog geen opruimers zijn.         

Of uitbreiding met de gewenste informatie op deze plattegrond mogelijk is of dat deze 

informatie op een andere wijze zichtbaar gemaakt kan worden is in onderzoek.  

Vraag 4 

Er wordt ingezet op educatie op o.a. scholen over wat de impact is van zwerfafval. 

Op welke manier wilt u de volwassenen in Ridderkerk bereiken over de impact die 

zwerfafval heeft op onze natuur en samenleving? 

Antwoord 4 

De impact van zwerfafval op natuur en samenleving willen wij via nieuwsbrieven, 

zwerfafvalcampagnes, artikelen in de Blauwkai, sociale media etc. kenbaar maken 

aan onze inwoners. 

https://www.supportervanschoon.nl/ridderkerk/
http://www.onzetoekomstisduurzaam.nl/
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