
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN FLEUR STIP (PARTIJ 18PLUS) en BJÖRN ROS (GROENLINKS) 
INZAKE AANPAK BIJPLAATSEN VAN AFVAL

Voorgesteld: 21-03-2019

Nr. 2019 –  31

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, nr. 43508, agendapunt 5, tot het vaststellen van het Beleidsplan Afval en Grondstoffen 
2019-2023;

overwegende dat:

1. inwoners zich ergeren aan afval dat is bijgeplaatst rondom (ondergrondse) afvalcontainers;

2. het bijplaatsen van afval rondom deze containers onwenselijk is;

3. bijgeplaatst afval kan leiden tot zwerfafval en ongedierte kan aantrekken;

is van mening dat:

a. in eerste instantie het terugdringen van het bijplaatsen van afval rondom (ondergrondse) 
containers met een positieve benadering dient te gebeuren;

b. bij het uitblijven van de gewenste resultaten ook over kan en moet worden gegaan op een 
negatievere benadering;

c. voor beide benaderingen gekeken kan worden naar de methodes, technieken en resultaten van 
(geslaagde) proeven/acties die in Rotterdam, Den Haag en elders in het land zijn gehouden c.q. 
ingevoerd om dit probleem tegen te gaan;

d. hierbij o.a. gedacht kan worden aan een proef met groene kunstgrasveldjes rondom ondergrondse
afvalcontainers (zie ook onderstaande links);

verzoekt het college om:

1. te starten in Ridderkerk met proeven, zoals o.a. in de genoemde gemeenten zijn uitgevoerd en de 
raad te rapporteren over de uitkomsten daarvan;

2. te starten met proeven met een positieve benadering en bij uitblijven van het gewenste effect pas 
te starten met proeven met een negatievere benadering;

3. de proeven te starten op locaties waar er sprake is van het bijplaatsen van afval;

4. de proeven uit te voeren voor een bedrag van maximaal € 20.000,- en zo nodig de financiële 
gevolgen te verwerken in de 2e Tussenrapportage 2019;

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden,

Fleur Stip, Partij 18PLUS Björn Ros, GroenLinks

https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/groene-veldjes-in-de-strijd-tegen-bijplaatsen-afval/
https://www.ad.nl/rotterdam/cameratoezicht-bij-afvalcontainers-om-naastplaatsers-te-
betrappen~a9310440/
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