Motie 2020 - 79

Motie Verbetering doorstroming afvalbrengstation
Inhoud van de motie
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024;
overwegende dat:
1. het afvalbrengstation van HVC in Hendrik-Ido-Ambacht de (enige) locatie is waar
Ridderkerkers hun grof afval (gescheiden) kunnen inleveren;
2. het afvalbrengstation ook wordt gebruikt door de inwoners van de gemeenten Hendrik-IdoAmbacht, Zwijndrecht en Alblasserdam;
3. het vaak zeer druk is bij het afvalbrengstation en een lange file van auto’s voor de
toegangspoort staat en de wachttijd vaak meer dan een uur is, ook al in de periode vóór
corona;
4. er geen alternatief is om grotere hoeveelheden (groen)afval en puin elders in te leveren;
5. het niet bevorderlijk is voor het stimuleren van het gescheiden inleveren van (grof) afval
wanneer het veel tijd en moeite kost;
is van mening dat:
a. de doorstroming dient te worden verbeterd zodat afval goed en vlot kan worden afgeleverd,
zonder lange wachttijden;
b. de organisatie en/of indeling van de locatie kan worden verbeterd;
c. actuele informatie kan helpen om de inwoners te laten kiezen voor rustige momenten en
daarmee de drukte te spreiden;
d. nagegaan kan worden of er nog een extra alternatief is in een omliggende gemeente;
verzoekt het college om:
1. te onderzoeken of de doorstroming op het afvalbrengstation kan worden bevorderd door:
a. de organisatie en/of indeling van het afvalbrengstation te verbeteren;
b. real-time informatie over de actuele drukte op het afvalbrengstation (actuele wachttijd,
eventueel zicht met webcam op de lengte van de wachtrij) te verstrekken;

c. na te gaan of de mogelijkheid geboden kan worden, of in de toekomst gerealiseerd kan
worden, gebruik te maken van het dichtstbijzijnde afvalbrengstation van de NV BAR als
extra alternatief;
d. eventuele andere maatregelen;
2. de raad over de uitkomst te informeren en zo nodig een voorstel te doen vóór juli 2021;
3. de andere deelnemende gemeenten aan het afvalbrengstation HVC bij het onderzoek te
betrekken en aangezien ook zij belang hebben bij verbeteringen, met hen te overleggen over
een verdeling van de kosten van dit onderzoek;
en gaat over tot de orde van de dag:
De raadsleden,
Anton Rottier, SGP

Ton Overheid, CDA

Petra van Nes, Burger op 1

Patrick Slaa, Partij 18PLUS

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

Algemene informatie
Betreft raadsvoorstel nr. 190902
Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020
Samenvatting
Onderwerp is het afvalbrengstation voor Ridderkerkers in Hendrik-Ido-Ambacht. Het college wordt
verzocht te onderzoeken hoe afval daar sneller kan worden ingeleverd, de raad te informeren over
de resultaten en zo nodig een voorstel te doen.
Uitslag stemming
De motie is aangenomen.
Stemverhouding
Voor: 23 (GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, Burger op 1, Partij
18PLUS, PvdA)
Tegen: 6 (VVD, D66, Leefbaar Ridderkerk)

