
  amendement 

 
GEEN REFERENDUM 

OVER HET NIEUWE AFVALBELEID 
 

 

De raad van de gemeente Zoetermeer in vergadering bijeen op 6 april 2021, 

 

Besluit 

 

In het raadsvoorstel Definitief verzoek referendum over het Afval- en 

grondstoffenbeleidsplan 2021 het besluit als volgt te wijzigen: 

 

1. Het definitieve verzoek tot het houden van een referendum over het 

raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 ‘Afvalscheiden. Ik haal er 

alles uit!’ toe te wijzen en de indiener conform het bijgevoegde concept besluit 

hiervan in kennis te stellen. 

2. Een referendum te houden over het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleids-

plan 2021 ‘Afvalscheiden. Ik haal er alles uit!’ tegelijkertijd met de gemeente-

raadsverkiezingen op 16 maart 2022; 

3. De kosten voor het referendum begroot op € 330.000 voor de jaren 2021 en 

2022 op te nemen als onvermijdelijke ontwikkelingen in de Perspectiefnota 

2022. 

 

Wordt vervangen door 

 

1. Het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 ‘Afvalscheiden. Ik haal 

er alles uit!’ in te trekken. 

2. Aan de indieners te melden dat het referendum niet gehouden wordt omdat dit 

niet meer nodig is: het raadsbesluit waartegen het referendum gehouden zou 

worden, is ingetrokken. 

 

 

Toelichting 

 

Uit de talloze signalen is gebleken dat het afvalbeleid zoals voorgesteld in het 

beleidsplan op tal van aspecten geen draagvlak heeft. Dat loopt van de jonge 

gezinnen met luiers, tot aan ouderen met incontinentieproblemen. De mensen zien 

het ophalen om de 4 weken niet zitten, zeker niet tijdens warme zomers. De vele 

bakken in beperkte buitenruimtes vormen een probleem en de Zoetermeerders 

hechten eraan dat ze af en toe hun grofvuil gratis kunnen aanbieden. De totale 

onduidelijkheid over diftar en de effecten op de portemonnee zijn ook een reden 

waarom de mensen met argusogen naar dit beleid kijken. 

 

De gemeente kan maar liefst 300.000 euro besparen door dit beleid in te trekken 

waardoor het referendum niet meer nodig is. 

 

Na de verkiezingen kan in nauw overleg met de inwoners van Zoetermeer bekeken 

worden op welke manier er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd in het 

afvalbeleid en kan ook nog eens goed gekeken worden naar de mogelijkheden van 

nascheiding. 

 

 

 

Zó! Zoetermeer 

Marijke van der Meer 

 

 

 


