
Raadsbesluit 06377 590 1 7 - geamendeerd
Raadsvoorstel Vraagstelling referendum

De raad van de gemeente Zoetermeer;

Gelet op het bepaalde in artikel I lid 1 van de Referendumverordening;

Besluit

Voor het referendum over het afvalbeleid de volgende tekst en vraagstelling te gebruiken:

Referendum Afvalbeleid

ln december 2020 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer besloten dat er nieuw
afvalbeleid komt. Over dit besluit is een referendum aangevraagd. Daarom is het
invoeren van het nieuwe beleid uitgesteld. Het nieuwe afvalbeleid wordt hieronder in het
kort uitgelegd.

Wilt u dat het nieuwe afvalbeleid wordt ingevoerd?

Ja/Nee

Het nieuwe afualbeleid moet ervoor zorgen dat de kosten voor het ophalen en venrverken van
afual dalen. Belangrijk is dat het afual zo goed gescheiden wordt dat er veel minder restafual
overblijft. De belangrijkste punten staan hieronder.

1. Het doel is dat Zoetermeerders gemiddeld maximaal 100 kilo restafual per persoon per jaar
weggooien, met als eerste stap 160 kilo restafual. (Op dit moment gooien Zoetermeerders
gemiddeld 230 kilo restafual per persoon per jaar weg.)

2. Om dit doelte bereiken is het plan 'Afualscheiden. lk haal er alles uit!' opgesteld. Dat
betekent het volgende:

a. De gemeente stopt met het gratis ophalen van grofvuil aan huis. Ophalen van grofuuil
gaat (vanaf) 42 euro per keer kosten. Voor mensen met een ZoetermeerPas is het
mogelijk om één keer per jaar 32 euro korting te krijgen voor het ophalen van het
grofvuil.

b. Er komt een onderzoek over het scheiden van plastic, blik en drinkpakken. Gekeken
wordt wat het beste is : iedereen houdt plastic, blik en drinkpakken apart (dat heet
bronscheiden) of iedereen kan plastic, blik en drinkpakken bij het gewone afual gooien
en dat wordt er dan later door een bedrijf uitgehaald (dat heet nascheiden). Afhankelijk
van de uitkomst van dat onderzoek komen er extra ondergrondse containers om het
plastic, blik en de drinkpakken in te verzamelen voor die huishoudens
(Zoetermeerders/gezinnen)die nu hun afvalweggooien in de ondergrondse containers

Bij het onderzoek naar bronscheiding of nascheiding moet in ieder geval worden
gekeken oÍ het de gemeente minder geld kost, of er minder restafual overblijft, wat de
keuze voor gevolgen heeft voor de korte termijn en de lange termijn, en wat de risico's
zouden zijn.
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c. Alle huishoudens die nu een groene en grijze afualbak ("kliko") van de gemeente
hebben krijgen een extra afvalbak. Deze nieuwe afualbak is bedoeld om plastic, blik en
drinkpakken (PBD) in weg te gooien. Die nieuwe afualbak wordt één keer in de 4 weken
geleegd door de gemeente. Mensen die deze extra afualbak niet willen kunnen hem
weer laten ophalen.

d. De grijze afualbakken voor het restafvalworden maximaal één keer in de 4 weken door
' de gemeente geleegd. (De groene GFT-afvalbakken worden even vaak geleegd als nu,

een keer per 2 weken.)

e. De gemeente gaat in de toekomst invoeren dat per keer dat restafualwordt weggegooid,
betaald moet worden. Dus wie vaak restafualweggooit, betaalt meer dan iemand die dat
minder vaak doet.
Voor mensen met een laag inkomen die voor kwijtschelding van de afualstoffenheffing in
aanmerking komen, komt er een regeling waarbij zij gratis één keer per week een
alvalzak kunnen weggooien of één keer per 4 weken de restafualbal kunnen laten legen.

f. De gemeente gaat deze nieuwe maatregelen uitleggen aan iedereen, en reclame maken
voor het juiste manier scheiden van het afval.

Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat er een andere dringende reden,
namelijk de tijdige organlsatie van het referendum over afualbeleid, aanleiding is om geen
reÍerendum te houden over dit raadsbesluit. Dit besluit treedt in werking de dag na
bekendmaking hiervan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 29 november 2021

de griffier

MCM drs. M.J. Bezuijen

voo
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