
 
 

Agendapunt 7c 
MOTIE 

Inzamelen van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) 
 

De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 20 mei 2021, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over raadsmededeling 16-2021 Onderzoek nascheiding huishoudelijk afval in de 
commissie van 15 april 2021 en 56-2021 Beantwoording raadsvragen ChristenUnie – Inzamelen 
plastic afval 59-2021 en Beantwoording raadsvragen PvdA en VLP - Kroonringen in stad en dorpen in 
de commissie van 22 april 2021; 
 
 Constaterende dat:  

• Een van de doelen uit ons afvalbeleid is om inwoners goed te faciliteren bij het scheiden van 
huishoudelijk afval;  

• De afvalcoach bewoners daarbij ondersteunt en informeert over het correct aanbieden van afval, 
maar vanwege corona deze contacten en huisbezoeken tot een minimum beperkt zijn, waardoor 
het lastig is om de juiste bewoners persoonlijk te bereiken en uitleg te geven; 

• In deze periode wel besloten is om -naar aanleiding van diverse klachten- kroonringen ten 
behoeve van het inzamelen van PBD-afval in de stad te verwijderen;  

 
Van mening zijnde dat:  

• Het verwijderen van kroonringen op deze wijze niet binnen de doelstellingen uit ons afvalbeleid 
past en het bovendien de ervaren overlast niet wegneemt, omdat de zakken met PBD-afval bij de 
lantaarnpalen komen te liggen waar voorheen kroonringen hingen, en dit dus eerder meer dan 
minder een verrommeling van het straatbeeld oplevert; 

 
Overwegende dat:  

• Zolang er geen goed alternatief op de kroonringen voor het inzamelen van PBD-afval wordt 
geboden, bijvoorbeeld in de vorm van oranje (mini)containers of het gebruik van ondergrondse 
containers ten behoeve van het PBD-afval, het niet wenselijk is dat kroonringen worden 
weggehaald; 

• In de buurten waar de kroonringen reeds zijn weggehaald, deze alternatieven voor het inzamelen 
van PBD-afval op een zo’n kort mogelijke termijn dienen te worden ingezet om zo onze inwoners 
beter te faciliteren bij het scheiden van huishoudelijk afval; 

 
Verzoekt het college: 
1. Om zolang er door de gemeente in buurten geen alternatief voor het inzamelen van PBD-afval 

kan worden geboden (in de vorm van oranje (mini)containers of het gebruik van ondergrondse 
containers), de toepassing van kroonringen bij de inzameling van PBD-afval in stand te houden; 

2. Om in de buurten waar de kroonringen al zijn weggehaald en het college het niet wenselijk acht 
om deze vooralsnog terug te plaatsen, op een zo’n kort mogelijke termijn en in ieder geval nog 
vóór het zomerreces van 2021 onze inwoners een alternatief voor het inzamelen van PBD-afval 
aan te bieden;  

 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
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