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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Ridderkerk zwerfafvalarm

College van burgemeester 
en wethouders 
20 april 2021

Zaaknummer
269012
 

Portefeuillehouder
P. Meij

Commissie samen wonen 
20 mei 2021

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
r.schut@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad 
3 juni 2021
 

Geadviseerd besluit
1. Het aanvalsplan Ridderkerk zwerfafvalarm vast te stellen.

2. Het college opdracht te geven het uitvoeringsprogramma uit te voeren.

3. Motie 2020-76 als afgedaan te beschouwen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
In uw gemeenteraad van 5 november 2020 is tijdens de behandeling Programmabegroting 2021-2024 
de motie Ridderkerk zwerfafvalarm (2020-76)  aangenomen.

In de motie wordt het college gevraagd:

1. een aanvalsplan zwerfafval op te stellen om Ridderkerk uiterlijk in 2030 zwerfafvalarm te 
krijgen;

2. hierbij inwoners, ondernemers, scholen en verenigingen te betrekken;
3. in dit plan ook nadrukkelijk in te zetten op verbeteringen op de korte termijn, zoals het sneller 

opruimen van zwerfafval en bijplaatsingen bij afvalcontainers na een gedane melding en het 
actief verplaatsen van afvalbakken naar strategische locaties; dit plan uiterlijk in het tweede 
kwartaal van 2021 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Beoogd effect
Komen tot een zwerfafvalarm Ridderkerk in 2030.

Relatie met beleidskaders
APV

Afvalbeleid

Groenvisie

Argumenten
1.1. Het aanvalsplan Ridderkerk zwerfafvalarm wordt leidend bij de acties om zorg te dragen voor een 
zwerfafvalarm Ridderkerk in 2030.

2.1. Het college kan starten met het uitvoeringsprogramma.

3.1. Hierdoor wordt de motie formeel afgehandeld.

Overleg gevoerd met
Staatsbosbeheer (Oosterpark), ZuidHollandsLandschap (Crezéepolder), Gijsbert Stok (Lohmanpark).

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen
Het aanvalsplan is de leidraad om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen. De in het aanvalsplan 
genoemde acties worden uitgevoerd. 

Participatie zal plaatsvinden met de wijkoverleggen, de inwoners, de ondernemers waaronder 
winkeliers, de scholen en de diverse verenigingen.

Diverse acties, waaronder communicatie,  zullen in samenwerking met NV BAR Afvalbeheer worden 
uitgevoerd.

Evaluatie/monitoring
In het aanvalsplan staan monitoringsacties vermeld. 

Financiën
In 2012 is een tienjarige raamovereenkomst met Nedvang afgesloten. Deze raamovereenkomst geeft 
de gemeente per inwoner per jaar een vergoeding van € 1,14 voor de extra aanpak van zwerfafval. 
Om deze vergoeding te ontvangen wordt jaarlijks een plan van aanpak ingediend en elk jaar vindt 
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verantwoording plaats. De raamovereenkomst eindigt op 31 december 2022. Het is nog onbekend of 
er een vergelijkbare overeenkomst voor de jaren daarna komt.

Mocht er geen vervolg aan de overeenkomst gegeven worden dan zal in 2022 een voorstel ter 
dekking van de kosten opgesteld worden en indien nodig voorgelegd worden aan uw gemeenteraad.  

Juridische zaken
Bij de uitvoering van zwerfafvalacties is de veiligheid de verantwoordelijkheid van de individuele 
deelnemers en/of de begeleidende organisatie van deze personen. Dit laatste betreft bijvoorbeeld de 
deelname van scholieren onder begeleiding van de school. 

Duurzaamheid
Het aanvalsplan draagt bij aan het verwijderen van vuil uit de openbare ruimte. Dit voorkomt leed aan 
mens en dier. 

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het aanvalsplan en de daarin opgenomen acties worden onder andere in de wijkoverleggen 
besproken.

Diverse acties betreffen communicatie en worden na vaststelling uitgevoerd. Overleg met scholen, de 
vrijwilligers , NV BAR Afvalbeheer en externe beheerders is onderdeel hiervan. 

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

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

 

Bijlagen
1. motie 76-2020 PvdA Ridderkerk zwerfafvalarm aangenomen.pdf  
2. Aanvalsplan Zwerfafvalarm Ridderkerk 1615.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
3 juni 2021

Zaaknummer:
269012

Onderwerp:
Ridderkerk zwerfafvalarm

Commissie samen wonen
20 mei 2021

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 9 maart 2021,

gezien het advies van Commissie Samen wonen op 20 mei 2021

gelet op 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Beleidsplan Afval en grondstoffen; 

BESLUIT:

1. Het aanvalsplan Ridderkerk zwerfafvalarm vast te stellen.

2. Het college opdracht te geven het uitvoeringsprogramma uit te voeren.

3. Motie 2020-76 als afgedaan te beschouwen.


