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Onderwerp 
Startnotitie "Op weg naar een betere afvalscheiding" 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De startnotitie “Op weg naar een betere afvalscheiding” vast te stellen. 
 
Inleiding 
In het advies van de NV MAR van januari 2015 is geconstateerd, dat de inwoners van Ridderkerk nog 
teveel goede grondstoffen bij het restafval gooien. Het gaat dan vooral om GFT en PMD (plastic, 
metaal(blikjes) en drankenkartons). In ons collegeprogramma 2014-2018 hebben we afgesproken, dat 
wij streven naar een duurzaam Ridderkerk, waar steeds betere afvalscheiding moet plaatsvinden. Ook 
het Rijk maant de gemeenten om te komen tot een afvalscheidingspercentage van 75% in 2020 (de 
zgn. “VANG-regeling”, Van Afval Naar Grondstof). 
In Ridderkerk ligt het afvalscheidingspercentage op 51% (stand per eind 2014). Daarom gaan wij ons 
voorbereiden op een nieuwe inzamelsystematiek voor Ridderkerk, met als streef-ingangsdatum  
1 januari 2017. De bijgaande startnotitie beschrijft het proces. 
 
Beoogd effect 
Op dit moment worden diverse scenario’s uitgewerkt en wordt doorgerekend wat hiervan de effecten 
zijn, zowel voor laag- als hoogbouw. De effecten op het scheidingspercentage worden pas duidelijk, 
wanneer de nieuwe inzamelingssystematiek geruime tijd draait.In de voorbereidingen hierop besteden 
we veel aandacht aan bewustwording, waarbij ook nu al gestart kan worden met beter scheiden van 
afval.  
 
Relatie met beleidskaders 

- Collegeprogramma 2014-2018 
- Programma Duurzaamheid 2015-2018 
- Rijksregeling VANG (Van Afval Naar Grondstof) 
- Beleidsnota van Afval naar grondstof 2015 

 
Overleg gevoerd met 

- NV MAR 
- Directie Beheer en Onderhoud, Afval en Materieel 
- In- en externe deskundigen 

 
Uitvoering/vervolgstappen 
Wij laten uw raad met deze “procesnotitie” op hoofdlijnen het gehele proces zien, van medio 2015 tot 
najaar 2016. Wij zullen uw raad uitnodigen om bij de inspiratiesessies aan te sluiten, om zo het 
participatietraject te kunnen volgen. 
Tevens zullen wij u regelmatig informeren via de raadsvergaderingen. 
 
Evaluatie/monitoring 
nvt 
 
Financiën  
Na het participatietraject leggen wij uw raad een voorstel voor een nieuwe inzamelsystematiek voor, 
inclusief lasten en baten. 
 
 



 
 
Juridische zaken 
Het geschetste proces om te komen tot een nieuwe inzamelingsmethodiek zal vanuit de NV MAR 
overgaan naar de op te richten NV BAR. Naar verwachting gebeurt dit met ingang van 2016.  
 
Duurzaamheid 
Wij streven naar een afvalloze gemeente Ridderkerk voor de toekomst. Wij hechten er bij dit grote 
doel sterk aan om het hoofddoel van beleid, 75% afvalscheiding in 2020, te realiseren. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na de vaststelling van het advies van de NV MAR in het eerste kwartaal 2015 wordt met experts 
overlegd om enkele scenario’s uit te werken. Met deze scenario’s wordt in het 4

e
 kwartaal van 2015 

een burgerparticipatietraject gestart, waarbij tenminste in 5 wijken van Ridderkerk inspiratiesessies 
worden gehouden met alle relevante partners en betrokken bewoners. Deze sessies zijn bedoeld om 
het draagvlak en de bewustwording voor een betere afvalscheiding te versterken. Dit 
burgerparticipatietraject zal worden ondersteund met een aansprekende campagne, die zich eerst 
richt op het “meedenkproces” van instellingen, bedrijven, experts en bewoners en in het laatste 
stadium op “echt meedoen met het scheiden van alle goede grondstoffen per 2017” 
Bij dit grote traject zijn vele interne medewerkers, externe adviseurs, bewoners en andere 
deskundigen betrokken om tot een zo integraal mogelijk plan te komen. De eerdere en nog lopende 
initiatieven in Ridderkerk rond milieueducatie en afvalinzameling worden hierbij betrokken. 
Aan de hand van een strategisch communicatieplan wordt het hele proces zowel in- als extern onder 
de aandacht gebracht, met als doel allemaal warm te gaan lopen voor een nog betere afvalscheiding 
in Ridderkerk. Hierbij worden tijdens het gehele traject alle media ingezet. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Startnotitie “Op weg naar een betere afvalscheiding” 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

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


