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Betreft: Voorstel afdoening motie GFT pilot 
Wormenhotel

Onderwerp:
Afdoeningsvoorstel motie GFT pilot Wormenhotel (19bb18145).

Op welke gronden deze brief? Waarom nu voorgelegd?
Op 27 juni 2019 is tijdens uw raadsvergadering motie ‘GFT pilot Wormenhoteľ van 
raadsleden A. Kockelkoren (GroenLinks), R.T.J. van der Velden (PvdD) en E. 
Büyükçifci (NIDA) aangenomen. Deze motie verzoekt het college:

» De ruimte te bieden aan één of meer pilots met een Wormenhotel als manier 
om bewustwording over GFT-inzameling in wijken met gestapelde bouw te 
bevorderen;

« In overleg te treden met Rotterdamse initiatiefnemers om te komen tot een 
goede opzet van zo’n pilot waarmee inzicht ontstaat in de wijze waarop 
bewoners betrokken kunnen worden en GFT op zo succesvol mogelijke wijze 
kan worden ingezameld.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
- Grondstoffennota 2019-2022 "Grondstof tot nadenken" (19bb16192)
- Programma ‘Van Zooi naar Mooi’ (19bb16514)

Toelichting:
In samenwerking met het Rotterdams Milieucentrum (RMC) is een pilot met 
wormenhotels vormgegeven. Enthousiaste Rotterdammers kunnen bij de 
gebiedscommissie of wijkraad een bewonersinitiatief indienen voor een wormenhotel. 
Op die manier wordt de betrokkenheid van de indienende Rotterdammers en ook het 
draagvlak in de wijk of in het gebied voor het wormenhotel geborgd. Bij toekenning 
faciliteert het RMC het wormenhotel en begeleiden zij de Rotterdammer(s) die het 
wormenhotel beheren. De kosten voor het ontwerp en de aanschaf van de 
wormenhotels, evenals de uren van begeleiding, worden betaald door de Gemeente 
Rotterdam.
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Blad: 2/2

Op dit moment is er één wormenhotel geplaatst bij “de Kas” in Blijdorp. Er lopen op dit 
moment nog drie andere aanvragen voor wormenhotels bij in verschillende wijken en 
gebieden. In totaal is er budget vrijgemaakt voor 10 wormenhotels inclusief de 
begeleiding van bewoners door het RMC.

De Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR) van de gemeente Rotterdam heeft 
positief geadviseerd op het plaatsen van de 10 wormenhotels ten behoeve van de 
pilot. Bij een positieve evaluatie van de pilot zal het wormenhotel een plek krijgen in 
de voorschriften voor de Rotterdamse Stijl in de buitenruimte.

De pilot loopt in 2020 en wordt daarna geëvalueerd. Naar verwachting is deze 
evaluatie in het eerste kwartaal van 2021 gereed en dan zal deze ook aan de raad 
worden verstuurd. Aan de hand van de evaluatie kan worden besloten om al dan niet 
door te gaan met de plaatsing van wormenhotels.

Wij stellen voorde motie (19bb18145) als afgedaan te beschouwen.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
De totale begroting van de pilot met 10 wormenhotels en opleiding en begeleiding 
worden gedekt uit het programma ‘Van Zooi naar Mooi’.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgem'e secretaris

V.J.M. Rqozen Aboutaleb
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