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De raad van de gemeente Ridderkerk;

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 19 februari 2019;

BESLUIT:
1. het beleidsplan Afval en Grondstof 2019-2023 vast te stellen en variant 2 uit dit plan als 
voorkeursvariant uit te voeren.

2. de benodigde investeringsbedragen van € 2.727.000 beschikbaar te stellen.

3. de begroting 2019-2022 aan te passen bij de eerstkomende tussenrapportage 2019.

4. de kosten 2019 die niet meer door de tarieven 2019 gedekt kunnen worden ad €910.000 te dekken 
uit de algemene reserve.

5. de incidentele extra kosten voor communicatie en juridisch advies in 2020 ad € 220.000 te dekken 
uit de algemene reserve.

6. bij de meerjarenbegroting een voorstel te doen om de Afvalstoffenheffing 100% kostendekkend te 
laten zijn. Dit houdt in dat de Afvalstoffenheffing in 2020 met € 45,- toeneemt voor een 
meerpersoonshuishouden en € 29,- voor een eenpersoonshuishouden.
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Geadviseerd besluit
1. het beleidsplan Afval en Grondstof 2019-2023 vast te stellen en variant 2 uit dit plan als 
voorkeursvariant uit te voeren.

2. de benodigde investeringsbedragen van € 2.727.000 beschikbaar te stellen.

3. de begroting 2019-2022 aan te passen bij de eerstkomende tussenrapportage 2019.

4. de kosten 2019 die niet meer door de tarieven 2019 gedekt kunnen worden ad €910.000 te dekken 
uit de algemene reserve.

5. de incidentele extra kosten voor communicatie en juridisch advies in 2020 ad € 220.000 te dekken 
uit de algemene reserve.

6. bij de meerjarenbegroting een voorstel te doen om de Afvalstoffenheffing 100% kostendekkend te 
laten zijn. Dit houdt in dat de Afvalstoffenheffing in 2020 met € 45,- toeneemt voor een 
meerpersoonshuishouden en € 29,- voor een eenpersoonshuishouden.



Raadsvoorstel
Inleiding
Op weg naar een circulaire economie hebben de Rijksoverheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) de zogenaamde ‘VANG-doelstellingen’ (Van Afval Naar Grondstof) geformuleerd voor een verantwoord 
gemeentelijk afvalbeleid. De ambitie van de VANG-doelstellingen is om in 2020 tenminste 75% van al het 
restafval te scheiden in herbruikbare grondstoffen zoals plastic, metaal, drankkartons (PMD), glas, textiel, 
papier en groente-, fruit- en tuinafval (GFT), waardoor er nog maar maximaal 100 kg restafval per inwoner per 
jaar wordt ingezameld. Voor 2025 zou dat restafval nog maar 30 kilo moeten zijn. In 2050 moet er helemaal 
geen sprake meer zijn van inzameling van restafval, alleen nog maar van grondstoffeninzameling. Ridderkerk 
heeft zich aan deze doelstelling geconformeerd. Momenteel hebben wij met het huidige afval-inzamelsysteem 
een afvalscheidingspercentage van 52% en een totaal van 220 kg restafval per inwoner per jaar. Om zoveel 
mogelijk aan te sluiten op de VANG-doelstellingen, moeten er keuzes gemaakt worden voor een ander, 
duurzamer systeem van afvalinzameling. 

Met het huidige systeem worden de VANG-doelstellingen niet gehaald. Wij hebben meerdere varianten 
uitgewerkt waarmee we in meer of mindere mate de VANG-doelstellingen realiseren. Daarbij moeten we 
opmerken dat de VANG-doelstellingen voor Ridderkerk in het tijdsbestek tot 2020 niet kunnen worden 
gehaald, maar dat er met de voorkeursvariant een flinke sprong in de juiste richting wordt gemaakt, waarbij de 
service aan onze bewoners hoog blijft. Deze varianten zijn onderzocht en staan beschreven in het beleidsplan 
Afval en Grondstoffen 2019-2023. Dit beleidsplan nuanceert het door de raad in 2017 aangenomen 
afvalbeleidsplan, omdat in het huidige collegeprogramma is afgesproken dat het plan uit 2017 bijstelling 
behoeft.

Beoogd effect
In het collegeprogramma 2018-2022 staat de ambitie om een afvalloze gemeente te worden. Met het 
aannemen en uitvoeren van de voorkeursvariant uit het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 zetten 
we een grote stap in de juiste richting. Door het onze inwoners makkelijker te maken om afval te scheiden 
wordt de hoeveelheid huishoudelijk (rest)afval teruggedrongen en worden er meer grondstoffen ingezameld.

Om de VANG-doelstellingen te realiseren kunnen we veel leren van ervaringen uit andere gemeenten. Een 
voorwaarde voor dat succes bij andere gemeenten bleek, dat er goed moet worden samen gewerkt tussen de 
gemeente en de inwoners, ieder met een eigen verantwoordelijkheid. Dit werd veelal bereikt door heldere en 
aansprekende communicatie.
De succesvolle gemeenten hebben er voor gezorgd dat de inzamelvoorzieningen voor de grondstoffen en het 
restafval netjes en goed op orde zijn. De inwoners zijn geïnspireerd via communicatie en educatie om mee te 
werken aan een goede afvalscheiding door het aanwezig zijn van de juiste faciliteiten. Dit meewerken aan een 
betere afvalscheiding bij de inwoners wordt versterkt als aan drie voorwaarden wordt voldaan. 
Allereerst is dit de inzet van een financiële prikkel. Het blijkt dat er meer grondstoffen worden ingezameld, als 
het aanbieden van restafval wordt geprijsd en het aanbieden van de grondstoffen ’gratis’ is. Hierdoor worden 
mensen, die zorgvuldig hun afval scheiden, beloond en gaan ze minder afvalstoffenheffing betalen. Sommige 
gemeenten trekken een parallel met gas en elektriciteit. Naar mate er minder energie wordt gebruikt, is de 
rekening minder hoog.  
De tweede prikkel is het zo makkelijk mogelijk maken voor de inwoners om afval te scheiden door zoveel 
mogelijk (zware) grondstoffen thuis op te halen, zoals papier en GFT. Ook moeten de glascontainers en 
textielcontainers op een redelijke loopafstand staan. De service op restafval blijft in Ridderkerk gehandhaafd. 
We verstrekken een derde minicontainer voor oud papier en karton (OPK) in de laagbouw, naast GFT en 
restafval. Hoe meer grondstoffen er door de inwoners worden gescheiden, des te minder afvalstoffenheffing 
betalen de inwoners.
Als laatste zijn communicatie en educatie erg belangrijk. Het blijkt dat inwoners meer gaan scheiden als ze 
weten dat er echt iets van gemaakt wordt en toch niet ‘alles op een hoop terecht komt en dan de 
verbrandingsoven in gaat’. Een brede campagne over afvalscheiding helpt daarbij. Met een sympathieke 
boodschap kan een positief gevoel over afvalscheiding ontstaan. Op de basisscholen werd het onderwerp heel 



concreet in lesprogramma’s verwerkt waardoor er een vanzelfsprekendheid bij de kinderen ontstaat dat afval 
geen afval is, maar een grondstof voor een nieuw product, dat leidt tot minder uitputting van onze aarde. Met 
deze kennis en ervaringen van andere gemeenten is voor de gemeente Ridderkerk het beleidsplan Afval en 
Grondstoffen opgesteld om de VANG-doelstellingen zoveel als mogelijk te halen. 

 

Relatie met beleidskaders
 Beleidsplan Ridderkerk "Sorteren, geef uw afval toekomst" mei 2017

 Coalitieakkoord 2018-2022

 Collegeprogramma 2018-2022

 Rijksoverheidsprogramma VANG-HHA

 Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029

Argumenten
1.1. Met de voorgestelde maatregelen bewegen we op termijn richting de VANG-doelstellingen van 
afvalscheiding.
Er worden in het beleidsplan Afval en Grondstoffen vier varianten bekeken. Daarbij geldt variant 2 als 
voorkeursvariant. Deze variant gaat uit van het thuis ophalen (in de laagbouw) van restafval, GFT en 
papier/karton. Het glas en textiel kan in ondergrondse containers worden gegooid, op redelijke loopafstand 
van het woonadres. De service op restafval blijft gehandhaafd met het verstrekken van een minicontainer in de 
laagbouw. Op termijn wordt PMD uit het restafval nagescheiden en stopt de inzameling met plastic zakken. In 
de gestapelde bouw en hoogbouw worden de faciliteiten verruimd door meer (ondergrondse) containers te 
plaatsen voor papier en onderzoeken we mogelijkheden om GFT apart in te zamelen. De keuze om het restafval 
met het PMD in te zamelen, is ingegeven door het feit dat twee inzamelroutes met vuilniswagens worden 
beperkt tot één, dat er geen verrommeling van de beeldkwaliteit meer is door plastic inzamelzakken aan 
lichtmasten, en er minder zwerfafval ontstaat doordat er geen plastic zakken zullen verwaaien. Doordat er 
steeds beter wordt gescheiden zal er op termijn erg weinig echt restafval zijn. Met moderne 
nascheidingsmachines kan het restafval worden gescheiden van het PMD. Hierdoor wordt ongeveer 75% van al 
het gebruikte PMD afval er uit gehaald wat herbruikbaar is als grondstof. Uiteraard zullen alle benodigde 
maatregelen zorgvuldig en gefaseerd worden uitgevoerd en met goede communicatie worden begeleid. De 
maatregelen zullen per kwartaal worden gemonitord zodat de effecten van de maatregelen zichtbaar worden.

1.2. De voorgestelde maatregelen in het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 verhogen de service voor 
de inwoners.
De service voor de inwoners neemt toe door de steeds kleiner wordende restafval fractie bij de PMD fractie te 
gooien en deze via nascheiding te laten scheiden van elkaar. Om OPK en GFT uit de fractie van restafval en 
PMD te houden krijgen alle huishoudens in de laagbouw een container. Voor hoogbouw leveren we maatwerk. 
Scheiden wordt hierdoor gemakkelijker en het scheidingsresultaat beter.

1.3. Het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 draagt bij aan beheersing van de stijgende kosten voor de 
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.
Het Rijk gaat steeds meer belasting heffen op restafval. Voor 2019 wordt de verbrandingsbelasting  door hen 
verhoogt van 13,21 euro naar  32,12 euro per ton. Hoe minder restafval we aanbieden, hoe lager de kosten 
zullen zijn. Dat kan als we meer grondstoffen inzamelen dan restafval, waardoor de totale kosten voor de 
inzameling binnen aanvaardbare grenzen blijven.

1.4. Met deze maatregelen wordt er ingezet op gedragsverandering en op het principe dat de vervuiler betaalt.
Inwoners die milieubewust bezig zijn en goed scheiden worden beloond. 



1.5. De voorgestelde maatregelen betrekken inwoners actief bij de verduurzaming van de afvalinzameling.
De maatregelen betrekken inwoners actief bij het inzamelen van grondstoffen en stimuleren hen tot een meer 
duurzame levensstijl. Inwoners worden actief betrokken doordat er intensief ingezet wordt op bewezen 
effectieve prikkels van bewustwording. Dit doen wij door communicatie en educatie, maar ook doordat onze 
gemeente het goede voorbeeld geeft door een passende serviceverlening. Door interactieve communicatie 
maken we inwoners ervan bewust dat het behalen van de scheidingsdoelstelling een gezamenlijke opgave is. 
Tevens krijgen zij inzicht in de bijdrage die zij daaraan kunnen leveren. Zo maken we inwoners bewust van het 
belang van een meer duurzame levensstijl en omgang met kostbare grondstoffen.
Met verenigingen en kerken is een convenant opgesteld dat 31 december 2019 afloopt. In dat convenant staan 
afval gerelateerde activiteiten vermeld die financiële baten opleveren voor verenigingen en kerken. In het 
najaar willen we met de verenigingen en kerken om tafel om te bezien hoe we in 2020 met elkaar verder gaan. 

1.6. Samen optrekken met Barendrecht en Albrandswaard levert zowel financiële als praktische voordelen op.
Door een vergelijkbaar afval- en grondstoffenbeleid van de drie gemeenten besparen we op de uitvoering, 
werken we efficiënter en voorkomen we ‘afvaltoerisme’. In het eerste jaar onttrekken we middelen uit de 
voorziening afvalstoffenheffing. Op langere termijn levert het voorkeursscenario een besparing op en blijven de 
kosten beheersbaar. De afvalstoffenheffing zal, onafhankelijk van voor welk scenario wordt gekozen, moeten 
worden verhoogd.

4. De algemene reserve wordt aangewend want het tarief voor de afvalstoffenheffing 2019 is al vastgesteld.
De tarieven voor de afvalstoffenheffing 2019 zijn in december 2018 vastgesteld. Bij het bepalen van de hoogte 
van deze tarieven zijn de kosten als gevolg van de afvalstoffenbelasting van het Rijk en het 
afvalstoffenbeleidsplan niet meegenomen. De kosten voor 2019 worden daarom gedekt uit de algemene 
reserve.

5. De incidentele lasten in 2020 brengen wij ten laste van de algemene reserve.
Incidentele lasten veroorzaken schommelingen in het tarief afvalstoffenheffing. Door de incidentele kosten ten 
laste van de algemene reserve te brengen worden grote schommelingen in dit tarief voorkomen.

 

Overleg gevoerd met
N.v.t.

Kanttekeningen
1.1 Participatie in afvalscheiding
De effecten op het scheidingspercentage worden alleen gehaald wanneer onze inwoners actief gaan 
meewerken aan een betere afvalscheiding. Dit in combinatie met het op orde krijgen van goede 
inzamelvoorzieningen, gefaciliteerd door de gemeente.

1.4. Inzameling grof huishoudelijk afval tegen betaling
De raad heeft op 14 december 2017 het amendement 2017–70 aangenomen. Er is destijds besloten geen tarief 
te hanteren voor het ophalen van grof huishoudelijk afval. In de afweging heeft de raad meegenomen dat de 
financiële consequenties – en daarmee ook de effecten op het scheidingspercentage – niet inzichtelijk waren 
gemaakt. 
Als we het grof huishoudelijk afval gratis blijven ophalen kost dit de gemeente Ridderkerk structureel €106.000 
per jaar. Deze kosten bestaan uit €20.000,- lagere opbrengsten, €16.000,- operationele kosten voor het 
ophalen van het grof huishoudelijk afval en €70.000,- extra verbrandingskosten, omdat alles wordt verwerkt als 
restafval. 
Wij stellen voor in het nieuwe beleidsplan Afval en Grondstoffen een kostendekkend tarief van €20,- per keer 
te berekenen als er grof huishoudelijk afval thuis moet worden opgehaald. Huishoudens die recht hebben op 
kwijtschelding van de Afvalstoffenheffing mogen twee keer gratis grof huishoudelijk afval aanbieden. Het 
brengen van grof huishoudelijk afval naar het Afval aanbiedstation blijft gratis. Bij de berekeningen in het 



beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 is rekening gehouden met een tarief van €20,- voor het ophalen 
van grof huishoudelijk afval.

1.5 Communicatie en educatie
Alleen met een aansprekende, blijvende publiekscampagne kunnen we onze inwoners stimuleren om zich 
bewust te worden van het apart houden van goede grondstoffen en de hoeveelheid restafval sterk 
verminderen. De inzet van permanente afvaleducatie op basisscholen moet ervoor gaan zorgen dat kinderen 
gaan inzien dat afval geen afval is, maar een grondstof voor nieuwe producten. Hierdoor blijven we goed voor 
onze aarde zorgen.

 

Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming  van het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 draagt de NV BAR Afvalbeheer zorg 
voor de implementatie. In 2019 zullen naar verwachting alle nieuwe voorzieningen op orde zijn gebracht, 
waarbij in 2020 proef kan worden gedraaid met het nieuwe inzamelsysteem en in 2021 variant 2 definitief 
ingevoerd kan worden.

Evaluatie/monitoring
De NV BAR Afvalbeheer volgt alle stappen bij de implementatie en zal de behaalde resultaten per kwartaal aan 
het college rapporteren. 

 

Financiën
Door de forse stijging van de afvalstoffenbelasting op restafval per 1 januari 2019, is er in elke variant sprake 
van een toename van de kosten. Scenario 2 levert in 2019 en 2020 meerkosten op ten opzichte van de status 
quo. Dit scenario wordt in het beleidsplan Afval en Grondstoffen nader geconcretiseerd. Hierbij wordt 
uitdrukkelijk opgemerkt dat de invoering van de variabele afvalstoffenheffing pas plaatsvindt na de uitrol van 
het plan en onze inwoners de grondstoffen op een goede wijze kunnen aanbieden.

De besparingen die berekend zijn in het afvalbeleidsplan van 2017, €250.000,-, zijn structureel verwerkt in de 
begroting van de gemeente Ridderkerk. Echter deze besparingen konden door heroverwegingen van dit plan 
niet worden gerealiseerd. 
Rekening houdende met het bovenstaande bedragen de meerkosten van de verschillende varianten:

nr. Meerkosten varianten 2019 2020 2021 2022 2023
0Status Quo 630 870 880 890 900
1Service op restafval, vast tarief ASH 790 900 870 890 890
2Service op restafval, variabel tarief ASH 910 1000 750 780 770
3Service op grondstoffen, vast tarief ASH 880 1.030 790 820 820
4Service op grondstoffen, variabel tarief ASH 910 870 620 640 630

NB. Bedragen in € x 1.000,-

In alle varianten, dus ook de Status Quo, stijgen de kosten. Hierbij  is rekening gehouden met de gevolgen van 
de verhoging van de afvalbelasting door het Rijk per 1 januari 2019 (van € 13,21 per 1000 kg restafval in 2018 
naar € 32,12 per 1000 kg restafval in 2019), een inschatting van de stijging van de verwerkingskosten omdat 
het huidige relatief goedkope contract op 31 december 2019 afloopt. Tevens met de vervanging van de huidige 
minicontainers die afgeschreven zijn, en jaarlijkse prijsstijgingen.
Het wassen/reinigen van minicontainers voor GFT is in de begroting gehandhaafd tot een bedrag van 
€120.000,-. Ook dit contract liep af en wel op 31 december 2018. De kosten om dit contract te verlengen 
bleken veel hoger dan het huidige contract. Voor het huidige bedrag van €120.000,-  zullen in plaats van 12 
maal per jaar nog  9 keer de GFT containers worden gereinigd.   De verwachting is dat de tarieven voor deze 



dienst ingaande 2020 nog sterker zullen stijgen. Met deze verwachte stijging is geen rekening gehouden in het 
beleidsplan. Voorgesteld wordt om in 2019 de GFT containers nog 9 keer te laten reinigen en  het reinigen van 
de GFT containers in 2020 niet meer aan onze inwoners aan te bieden. Met bovenstaande is rekening 
gehouden in de berekeningen.

Investeringen
Om de uitvoering van variant 2 van het plan te starten in 2019 zijn investeringen nodig tot een bedrag van € 
2.727.000,-. De kapitaallasten verbonden aan deze investeringen zijn verwerkt in de financiële uitkomsten van 
het  afvalbeleidsplan. Het betreft de volgende investeringen:

Omschrijving/afschrijvingstermijn Bedrag
 Minicontainers PAPIER / 15 jaar  €           376.000 
 Ondergrondse containers PAPIER / 15 jaar  €           336.000 
 Toegangscontrole OGC PAPIER / 10 jaar  €           102.000 
 Minicontainers GFT/15 jaar  €           376.000 
 Cocons GFT / 10 jaar  €           634.000 
 Toegangscontrole cocons / 10 jaar  €           317.000 
 Minicontainers RESTAFVAL / 15 jaar  €           376.000 
 Ondergrondse containers REST hoogbouw / 15 jaar  €           192.000 
 Toegangscontrole OGC RESTAFVAL / 10 jaar  €              18.000 
 TOTAAL  €        2.727.000 

Dekking 2019

De tarieven voor de afvalstoffenheffing 2019 zijn in december 2018 vastgesteld.  De kosten voor het jaar 2019 
ad € 910.000,- komen ten laste van de algemene reserve.

Meerjarenperspectief

Het uitgangspunt is om bij de bepaling van de hoogte van de Afvalstoffenheffing deze 100% kostendekkend te 
laten zijn. In de programmabegroting 2020-2023 doen wij de raad een voorstel om de afvalstoffenheffing vanaf 
2020 te laten groeien naar een  kostendekkend niveau. In de jaren dat er nog geen 100% kostendekkend tarief 
is, zullen de saldi worden verrekend met de algemene reserve.

Tevens brengen wij de incidentele kosten in 2020 ad € 220.000  ten laste van de algemene reserve.

Incidentele kosten 2020 Bedrag
Projectkosten € 100.000
Communicatie € 100.000
Juridisch advies €   20.000
Totaal € 220.000

In de jaren 2019-2022 wordt een beroep op de algemene reserve gedaan van € 1.130.000,-. Ingaande 
2020 is er sprake van kostendekkende tarieven.

Omschrijving JaarBedrag
Lasten variant 2 (niet gedekt door tarief 2019) 2019            €       910.000 
Incidentele lasten 2020            €       220.000 
TOTAAL uit algemene reserve         €    1.130.000 

Indicatief effect op de hoogte van de afvalstoffenheffing



In onderstaande tabel is per jaar weergegeven wat de effecten van het afvalbeleidsplan zijn ten opzichte van 
het tarief 2019. 

Bedragen zijn x €1,-. Bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2019 en dienen ter informatie.

De gemiddelde stijging van het tarief heeft de volgende effecten op de twee categorieën huishoudens die wij 
kennen binnen de ASH:

Bedragen x €1,-. Bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2019 en dienen ter indicatie

Wat zijn nu concreet de financiële gevolgen voor onze inwoners?

In 2019 betaalt een meerpersoonshuishouden  €262,80 Afvalstoffenheffing per jaar en een 
eenpersoonshuishouden €189,12. Met de invoering van variant 2 mag een huishouden in de laagbouw voor dit 
bedrag de grijze gechipte container voor restafval met pmd 26 keer per jaar aanbieden. Dit is een zeer ruim 
aantal omdat er rekening is gehouden dat pmd gemiddeld ongeveer 50% van het totale afval in de grijze 
container voor restafval zal zijn. Niet in gewicht maar in volume. De container wordt niet gewogen, het gaat 
hierbij om het aantal keren dat men de container aan straat zet om opgehaald te worden. Voor de hoogbouw 
mag men 104 maal een afvalzak met een inhoud van 60 liter in de ondergrondse container gooien.
Als men minder aanbiedt, zal dat huishouden restitutie krijgen van € 3,- per keer dat de container minder dan 
26 keer is aangeboden. Voor de hoogbouw is dat € 0,75 per afvalzak. Als men meer aanbiedt, bijvoorbeeld 
indien men 2 containers heeft (laagbouw) of bij de hoogbouw meer dan 104 maal afvalzakken weggegooid, dan 
betaalt men respectievelijk extra  € 3,- per aanbieding van de container of € 0,75 per afvalzak.

De inzamelrondes voor de laagbouw blijven iedere 2 weken bestaan. Men kan zelf kiezen of men de container 
aan straat zet. De afvalinzameling is kostendekkend en niet winstgevend voor onze gemeente. Na 1 jaar (in 
2020) proefdraaien bekijken we hoeveel restafval  de inwoners gezamenlijk hebben weggegooid en hebben 
betaald. Als eind 2020 blijkt dat de inkomsten hoger zijn dan de kosten voor de afvalverwerking, dan wordt dit 
overschot in het volgende jaar als een soort winstuitkering terugbetaald aan de inwoners. Vervolgens worden 
de tarieven van de daarop volgende jaren aangepast aan de ervaringen van het jaar daarvoor, zodat u per saldo 
altijd de werkelijke afvalkosten betaald. Niet meer en niet minder. 

Juridische zaken
N.v.t.



Duurzaamheid
De grote vraag naar grondstoffen voor onze dagelijkse welvaart begint tegen de grenzen aan te lopen van wat 
onze aarde nog aankan. Dit onderwerp is zo belangrijk geworden dat het inmiddels op alle agenda’s staat van 
de grote wereldleiders. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt om de volgende generaties een 
welvaartsniveau te gunnen, wat de huidige generatie dagelijks geniet.
Voldoende reden om als gemeente Ridderkerk verantwoordelijkheid te nemen en plannen te maken hoe 
Ridderkerk bij kan dragen aan het oplossen van dit probleem door een verantwoord afval- en 
grondstoffenbeleid. Met het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 kan onze gemeente een belangrijke 
eerste stap zetten op weg naar een duurzame, afval loze gemeente met een vanzelfsprekendheid van een 
circulaire economie. Daarbij willen we grondstoffen redden om die te laten gebruiken voor het maken van 
nieuwe producten.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na besluitvorming van het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 start een uitgebreide, aansprekende 
publiekscampagne om onze inwoners te laten warmlopen voor een betere afvalscheiding. Via onder andere de 
wijk overleggen zullen de maatregelen worden toegelicht en worden bewoners geïnformeerd over de 
toekomstige voorzieningen. De publiekscampagne zal geruime tijd worden gevoerd om de inwoners te laten 
wennen aan de nieuwe situatie.

 

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema
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