
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 30 januari 2020           
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) over versnippering van zwerfafval door grasmaaiers. 
 
Geacht college, 
 
Buurtbewoners en scholen organiseren regelmatig acties om zwerfafval op te ruimen. Hiervoor krijgen 

zij vanuit de gemeente de benodigde middelen voor zoals grijpers, vuilniszakken, handschoenen en 

hesjes. De gemeente zelf investeert ook in het tegengaan van zwerfafval door o.a. het opnieuw 

plaatsen van openbare afvalbakken. Desondanks belandt er nog veel afval in het Ridderkerkse groen.  

 

Van buurtbewoners hebben wij signaal gekregen dat, wanneer zij zelf zwerfafval willen opruimen, zij 

vaak geconfronteerd worden met blikjes en plastic bekertjes die door grasmaaiers tot kleine stukjes 

worden versnipperd. Deze kleine stukjes afval zijn vervolgens bijna onmogelijk op te ruimen. 

Bovendien worden deze stukjes blik en plastic makkelijk aangezien als voedsel voor vogels en 

kunnen de blikjes scherp zijn voor mens en dier. Volgens onderzoekers heeft een vogel die één enkel 

stuk plastic ingeslikt heeft, 20 procent kans om te sterven, bij 9 stukken plastic is dat 50 procent kans, 

en voor 93 stukjes zo goed als 100 procent (zie bijgesloten artikel). Koeien (en schapen) kunnen 

kleine blikscherven tussen het gegeten gras in de wei binnen krijgen of via gemaaid gras wat tevens 

catastrofale gevolgen heeft (zie bijgesloten artikel).  

 

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 

1. Is het College op de hoogte van de gevolgen die ‘gemaaid’ plastic en blik heeft op dierenleed? 

2. Is het College het met ons eens dat we het probleem van zwerfafval zo veel mogelijk bij de bron 

moeten aanpakken, maar dat er ook focus moet worden gelegd op afval wat al in onze natuur 

zwerft? 

3. Kan het College ons vertellen of er momenteel al wordt gehandhaafd op het verwijderen van 

zwerfafval voordat er op diezelfde locatie gemaaid wordt? 

4. Kan het college de maaibeurten en de afvalopruiming op elkaar afstemmen zodat zo min mogelijk 

afval versnippert in de natuur terecht komt? 

5. Kan het college een kaart maken waar en wanneer er gemaaid wordt en deze online zetten zodat 

betrokken buurtbewoners gericht afval kunnen ruimen voor het maaien? 

 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 
schriftelijke beantwoording van deze vraag. 
 

 

Björn Ros 

Fractievoorzitter GroenLinks Ridderkerk 

 

Artikel over impact van afval op vogels: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/14/ballonnen-doden-

een-op-de-vijf-zeevogels-die-ermee-in-aanraking/  

Artikel over impact van blik op koeiensterfte: 

https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2018/8/Blik-ligt-boer-en-koe-zwaar-op-de-

maag-325822E/  
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