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Nr. 2013 – 114 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, Gemeentestukken: 2013 - 273, agendapunt 8, tot het voor kennisgeving aannemen van 
de Kadernota 2014; 
 
constateert dat: 
1. de inwoners van Ridderkerk bereid zijn om het plastic afval gescheiden aan te bieden voor recycling 

(men zou het zelfs een succes kunnen noemen);  
2. de plastic zakken voor de deur op ophaaldagen op zichzelf al een “verrommeld” straatbeeld geeft;  
3. door de wijze van aanbieden het voorkomt dat zakken opengaan of scheuren en er daardoor plastic 

afval in de natuur gaat rondzwerven; 
4. het regelmatig voorkomt dat inwoners het plastic afval, dat ze niet kwijt kunnen, bij de 

ophaalcontainers voor papier en glas deponeren; 
 
overwegende dat: 
1. het in Ridderkerk gescheiden ophalen van afval een goede ontwikkeling is omdat plastic afval zo kan 

worden gerecycled en hergebruikt voor andere doeleinden; Ridderkerk werkt zo mee aan een 
schoner milieu; 

2. de motivatie en bereidheid van onze inwoners om plastic afval te scheiden ondermijnd wordt doordat 
zij hun plastic niet op andere momenten dan ophaaldagen kwijt kunnen; 

3. goede inzameling van plastic afval uiteindelijk leidt tot lagere kosten voor de gemeente en dus ook 
lagere tarieven voor onze inwoners vanwege het verminderde zwerfafval; 

4. het gescheiden afval ophalen niet moet leiden tot een rommelig straatbeeld; 
 

is van mening dat:  
1. vanwege de positieve bijdrage aan het milieu het gescheiden ophalen van plastic afval moet worden 

doorgezet; 
2. het van deur tot deur ophalen van plastic afval op een dusdanige wijze moet gebeuren dat het niet 

leidt tot een verrommeld straatbeeld en tot meer zwerfafval;  
 
verzoekt het college om: 
1. tegelijkertijd de mogelijkheden te onderzoeken om tot een andere manier van ophalen te komen dan 

het aan de straat zetten van afvalzakken;  
2. de onderzoeksresultaten vóór de begrotingsraad van 7 november a.s. aan de gemeenteraad te 

presenteren; 
3. zo nodig voorstellen te doen bij de ontwerp-Programmabegroting 2014-2017; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Het raadslid, 
Farahnaz Fräser, D66/GroenLinks 
 

Aangenomen Verworpen
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