
 

Motie 2020 - 76 

Motie Ridderkerk zwerfafvalarm 

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. zwerfafval een hardnekkig probleem is in Ridderkerk; 

2. de coronacrisis de hoeveelheid zwerfafval in de gemeente heeft doen toenemen;  

3. bijplaatsingen en dumpingen van afval een belangrijke oorzaak vormen van zwerfafval; 

4. veel inwoners, ondernemers, scholen en verenigingen zich inzetten voor het schoonhouden 

van de leefomgeving; 

5. de gemeentelijke aanpak van zwerfafval onder meer bestaat uit het monitoren van zwerfafval, 

het op de juiste plaats zetten van afvalbakken en communicatie waarbij ruchtbaarheid wordt 

gegeven aan bewonersinitiatieven; 

6. Ridderkerk twee extra medewerkers inzet om bijplaatsingen bij afvalcontainers tegen te gaan;  

7. de Stichting Nederland Schoon ervoor wil zorgen dat heel Nederland uiterlijk in 2030 

zwerfafvalvrij is; 

is van mening dat: 

a. een schone openbare ruimte een gezamenlijke verantwoordelijk is van inwoners, ondernemers 

en de gemeente, maar dat de gemeente hierbij wel een initiërende rol heeft;  

b. het ‘schoon houdt schoon’ principe belangrijk is voor het voorkomen van zwerfafval; 

c. een opgeruimde leefomgeving ook de sociale veiligheid bevordert;  

d. de aanpak van zwerfafval verdergaat dan een schone gemeente, maar ook bijdraagt aan een 

beter milieu, meer biodiversiteit en dierenwelzijn; 

verzoekt het college om: 

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;  

4. dit plan uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 ter besluitvorming voor te leggen aan de 

gemeenteraad;  

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Jeroen Rijsdijk, PvdA Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Kees van der Duijn Schouten, SGP Ilse Verdiesen, VVD 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk 

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 Robert Kooijman, ChristenUnie 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr.190902 

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is zwerfafval. Het college wordt verzocht een aanvalsplan zwerfafval op te stellen om 

Ridderkerk uiterlijk in 2030 zwerfafvalarm te krijgen en het ter besluitvorming voor te leggen aan 

de raad. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 29 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, D66, SGP, Burger op 1, 

Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 

Tegen: 0 

Afdoening 
Motie afgedaan in raadsvergadering 7 juni 2021 met raadsbesluit Ridderkerk zwerfafvalarm. 
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