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D66, GroenLinks en PvdA: van afvalstoffenheffing naar grondstoffenopbrengst  
 
 
De fracties van D66, GroenLinks en PvdA in Rijswijk hebben gezamenlijk een heldere visie op afvalbeleid:  
“door minder afval te produceren en beter te scheiden maken we winst, waardoor afvalstoffenheffing kan 
veranderen in grondstoffenopbrengst”. Zij vertaalden deze boodschap naar een gezamenlijke lijst 
aandachtspunten voor het nog op te stellen gemeentelijke afvalbeleid en hebben deze aangeboden aan 
het college van burgemeester en wethouders. 
 
50% minder afval 
De drie fracties willen dat de hoeveelheid afval per huishouden drastisch omlaag gaat (50% minder in 

2020) en de afvalscheiding verbetert (van 34% nu naar 75% in 2020). De vandaag aangeboden lijst 

aandachtspunten bevat concrete voorstellen om dat te bereiken. Eén van die voorstellen is het inzetten 

van “afvalcoaches” die Rijswijkers ondersteunen om afval beter te scheiden. Hiervoor kunnen 

werkzoekenden worden opgeleid die daarmee tevens werkervaring opdoen. Daarnaast willen de drie 

fracties het Rijswijkers makkelijker maken om afval te scheiden door grondstoffenstromen (zoals gft en 

plastic) aan huis op te halen en restafval juist niet. 

Dubbel winst 
Minder afval en een betere afvalscheiding zorgen samen voor winst; niet alleen voor het milieu, maar 
uiteindelijk ook voor de portemonnee. De drie fracties willen dat dit financieel voordeel terugkomt bij de 
inwoners van Rijswijk. Daarnaast stellen ze voor om elk jaar de “Schoonste wijk van Rijswijk” te kiezen, die 
dan een jaar lang een voorbeeld is voor de rest van Rijswijk. 
 
Open bestuur 
Met het aanbieden van de aandachtspunten willen de fracties een bijdrage leveren aan de discussie en de 
besluitvorming over het afvalbeleid. De samenwerking tussen coalitiepartijen D66 en GroenLinks enerzijds 
en oppositiepartij PvdA anderzijds is nieuw en geeft actief invulling aan de in Rijswijk gewenste open 
bestuurscultuur. Een manier van besturen die alle fracties los van collegedeelname de ruimte geeft om 
ideeën in te brengen voor een betere Rijswijkse samenleving.   
 
 
 
 
 
Noot voor de pers:  
De bijgevoegde foto is rechtenvrij te gebruiken. 
 
Voor nadere informatie: 
namens de PvdA:   Jos Bolte, 06-51914311 
namens D66:    Martine Koopman, 06-11276026 
namens GroenLinks:   Marieke Alberts, 06-44970411 
 
Bijlage: brief met aandachtspunten 


