
  
 

                         
Politieke motie  Afvalbeleid 2022 
Indiener Fractie EVA / fractie Leefbaar Albrandswaard 
vergadering Raadsvergadering 7 februari 2022 
Constaterende dat:  

• Per 1 januari 2022 het nieuwe afvalbeleid in werking is getreden;	
• Veel inwoners onvoldoende op de hoogte zijn van de exacte veranderingen per 1 

januari 2022;	
• Sinds het PMD bij het restafval moet worden aangeleverd veel inwoners 

onvoldoende ruimte hebben in de minicontainer;	
• Hierdoor de klep niet altijd helemaal gesloten kan worden, met als resultaat dat de 

minicontainer niet wordt geleegd;	
• De inwoners het PMD en het fijn huishoudelijk restafval niet langer kunnen inleveren 

bij het afvalaanbiedstation;	
• Er inwoners zijn die afval dumpen in de minicontainers van buurtbewoners waardoor 

deze containers niet worden geleegd doordat ze te vol zitten;	
• Er sinds de invoering van het nieuwe beleid er meer afval wordt gedumpt op 

openbare plaatsen;	
• Buiten de verhoging van het vaste tarief, de burger ook nog eens 3 euro per 

minicontainer moet betalen;	
• Deze tarieven fors afwijken van de tarieven van Barendrecht en Ridderkerk;	
• Het ledigen van de mini container ad 3 euro voor de meeste inwoners niet voldoende 

motiveert om beter te scheiden;	
• Inwoners die gebruik moeten maken van de ondergrondse containers nu 

geconfronteerd worden een bedrag van 75 eurocent per klepbeweging. Ook als dit 
een klein zakje betreft en hierdoor een forse verhoging ondervinden ten opzichte van 
eerdere jaren. 	

 
Overwegende dat:  

• Het nieuwe afvalbeleid als doel heeft het afval beter te scheiden  om de VANG 
doelstellingen te halen en inwoners hiervoor te belonen. (de vervuiler betaald)	
	

Roept het college op om: 
• Te onderzoeken of het PMD afval op een andere wijze kan worden aangeboden dan 

in de minicontainer.	
• Het aanbieden van PMD en fijn huishoudelijk restafval weer mogelijk te maken bij 

het afvalaanbiedstation	



 

• Te onderzoeken of de minicontainer afsluitbaar gemaakt kan worden, zodat het last 
minute bij gooien van buurtbewoners niet langer mogelijk is.	

• Te onderzoeken hoe de kosten voor de inzameling van afval kunnen worden 
verminderd.	

• Te onderzoeken of de vaste kosten kunnen worden gematigd, en dit te compenseren 
met de variabele kosten en deze keuzes voor te leggen aan de gemeenteraad.	

• Te onderzoeken hoe de inwoners die gebruik maken van de ondergrondse 
containers eerlijker kunnen worden belast bijvoorbeeld door af te rekenen per 
gewicht in plaats van per klepbeweging.	

• Om voor het zomerreces 2022 met een voorstel aan de Raad te komen en bij dit 
voorstel ten minste twee uitgewerkte alternatieve tariefmodellen aan te leveren die 
uitgaan van een andere verdeling van de variabele kosten ten opzichte van het vaste 
tarief.	
	

 
En gaat over tot de orde van de dag 
Namens fractie EVA 
 
Richard Polder en Marjolein Blok 
 
Namens fractie Leefbaar Albrandswaard 
 
Ton Vuik 


