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Betreft: stand van zaken beleidsplan “Afval en Grondstoffen Ridderkerk 2019-2023” en motie 2019-31

Geachte raadsleden,

Met deze brief willen wij u graag informeren over de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar met
betrekking tot de uitvoering van het beleidsplan “Afval en Grondstoffen Ridderkerk 2019-2023”. Dit
doen wij aan de hand van diverse onderwerpen. Wij gaan o.a. in op de scheidingsresultaten,
sorteeranalyses en de aanpak van bijplaatsingen

Scheidingsresultaten
In eerdere raadsinformatiebrieven bent u er al over geïnformeerd dat de invoering van het nieuwe
afvalbeleid zijn vruchten afwerpt. In de tabel hieronder zijn de ingezamelde kilogrammen huishoudelijk
afval per fractie per inwoner te zien, van januari-maart 2019. januari-maart 2020, januari-maart 2021
en januari-maart 2022.
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Tabel 1 : totale hoeveelheid aangeboden huishoudelijk afval (in kilogrammen) per fractie per inwoner, in
de maanden januari-maart 2019, januari-maart 2020, januari-maart 2021 en januari-maart 2022, hierin
staat GFT voor groente-, fruit- en tuinafval, OPK voor oud papier/karton, PMD voor plastic, metaal (zoals
blikjes) en drinkpakken, ABS voor afvalbrengstation en GH A voor grof huishoudelijk afval.



Scheidingspercentages
In 2019 betrof het scheidingsgemiddelde grondstoffen/restafval 53%. Vanaf januari 2020 is het
percentage opgelopen en in maart 2022 betreft het scheidingsgemiddelde 68%
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Grafiek 1 : scheidingsgemiddelden Ridderkerk na nascheiding, van januari 2020 tot en met maart
2022

Helaas ontbreken de inzamelgegevens van het afvalbrengstation van HVC voor het tweede kwartaal
omdat daar problemen zijn met het opstellen van de rapportage. De verwachting is dat de cijfers van
Q2 tegelijkertijd met Q3 worden verstuurd

Sorteeranalyse restafval
Begin dit jaar is een aantal steekproeven gedaan in Ridderkerk en is onderzocht welke grondstoffen
nog in het restafval te vinden zijn. Er zijn 7 steekproefmonsters fijn restafval (inclusief PMD) uit
minicontainers en verzamelcontainers (voordat het wordt aangeboden aan Omrin) op samenstelling
geanalyseerd: 3 keer bij laagbouw en 4 keer bij hoog- en stapelbouw

In de sorteeranalyse van 2022 is een afname van GFT binnen het fijn restafval gemeten. Het aandeel
is echter nog steeds te hoog: van het onderzochte restafval bestaat 29% uit GFT (op basis van
gewicht). Bij een hoeveelheid van 172 kg fijn restafval per inwoner per jaar komt dit neer op 50 kg
GFT per inwoner per jaar dat niet gescheiden wordt aangeleverd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door het vele keukenafval en etensresten die bij het restafval worden weggegooid, Ook laat de
hoeveelheid papier en karton per inwoner een overwegend dalende trend zien. De daling zien we
terug in zowel de hoeveelheid papier en karton dat nog aanwezig is binnen het fijn restafval als in de
hoeveelheid die gescheiden wordt ingezameld. Die totale afname is te verklaren door invoering van de
Ja-sticker, waardoor minder papier bij inwoners bezorgd wordt. Maar bij stromen als GFT, papier en
karton, glas en textiel valt zeker nog winst te behalen, want de nodige kilogrammen verdwijnen nog
steeds in het restafval. Het zoveel en goed mogelijk scheiden aan de bron is daarom belangrijk. Dat
vermindert niet alleen de hoeveelheid restafval, het verhoogt ook het hergebruik van materialen

Projectplan aanpak bijplaatsingen
Half november 2021 is gestart met de dagelijkse handhaving van hotspots in Ridderkerk. Op
doordeweekse dagen gaat een team van 2 boa’s ’s ochtends alle hotspots af. Ze zijn daarbij
regelmatig zichtbaar aan het handhaven op de plekken waar bijplaatsingen zich het meest voordoen

De boa’s en de medewerkers van Afvalbeheer hebben een gezamenlijke app, waarmee ze snel
meldingen over bijplaatsingen kunnen uitwisselen. Boa's geven bijvoorbeeld storingen aan de
containers direct door aan BAR Afvalbeheer, zodat die snel kunnen worden verholpen



Motie 2019-31 'Bijplaatsen van afval’
Begin dit jaar is de gemeente op locaties waar bijplaatsingen plaatsvInden een pilot met
containertuintjes begonnen, die om inworpzuilen worden aangelegd. Er is een selectie van geschikte
locaties gemaakt en de vijf containertuinen zijn eerder dit jaar geplaatst. De containertuinen moeten
voorkomen dat bewoners afval op de containerplaat zetten en geven een positieve uitstraling aan de
buurt

De containertuinen hebben een positief effect op bijplaatsingen. Er wordt zelfs een containertuin
verplaatst naar een andere locatie, omdat die op de oorspronkelijke plek niet meer nodig is,

Naar aanleiding van de motie worden er binnenkort ook ledpalen geplaatst op drie containerlocaties
Het doel van deze pilot is om in de komende donkere maanden te achterhalen of deze palen
bijplaatsingen tegengaan op die plekken waar sprake is van structureel en hardnekkig bijplaatsen
Samen met de inwoners houden we Ridderkerk schoon en gezond

Afvalcoaches
In 2020 zijn bij BAR Afvalbeheer twee afvalcoaches (2 dagen bij gemeente Ridderkerk) gestart, met
als doel om een vraagbaak te zijn en informatie te verlenen om de introductie van het, toen nieuwe,
afvalbeleidsplan te verduidelijken bij inwoners die hier vragen over hadden. Denk bijvoorbeeld aan het
voorkomen en het op een juiste manier scheiden van afval, maar ook de advisering richting met name
ouderen omtrent onvermijdbaar medisch afval. Inmiddels is door vragen vanuit de samenleving en
gemeenten de functie van afvalcoach uitgegroeid tot veel meer dan het enkel informeren van de
inwoners. De afvalcoach vervult momenteel, naast de taak van informatieverschaffer, een rol in het
aanpakken van bijplaatsingen, ondersteunen van statushouders op het gebied van afval en
samenwerken met de gemeente m.b.t. Oekraïners, maar ook het coördineren van (textiel)wedstrijden
op scholen en educatie en het onderhouden van contacten met b.v. woningbouwverenigingen
Kortom: een afvalcoach is verantwoordelijk voor het adviseren en bewust maken van inwoners over
afval en alles wat verder rondom afval speelt in de leefomgeving van de inwoners.

Vanaf 2023 zal de vermindering van het restafval vooral moet komen uit de gedragsverandering van
de inwoners, De afvalcoaches zuIlen hierin een belangrijke rol vervullen. Afvalcoaches zijn dagelijks
op pad om inwoners tips en adviezen te geven om bewuster om te gaan met hun afval en contacten
met het netwerk te onderhouden. Een afvalcoach zorgt voor een persoonlijke benadering in de praktijk
aan de bron en kan maatwerk bieden. Hiermee levert de afvalcoach een toegevoegde waarde als het
gaat om het leefbaar houden van de omgeving. Door hun rol als adviseur en informatieverschaffer
dragen zij tevens bij aan het verminderen van restafval.

Jaarrekening 2021 van BAR Afvalbeheer
Op 9 junI 2022 heeft de algemene aandeelhoudersvergadering (AvA) de jaarrekening 2021 van de NV
BAR Afvalbeheer unaniem vastgesteld en heeft de bestuurder van de NV BAR Afvalbeheer, conform
art 9, lid 2, van de statuten kwijting verleend voor het in het jaar 2021 gevoerde beleid, voor zover dat
beleid uit de jaarrekening blijkt of dat bele}d aan de algemene vergadering bekend is gemaakt,

De jaarrekening 2021 is voorafgaande aan de behandeling in de AvA gecontroleerd door de
accountant en voorzien van een goedkeurende verklaring
Tijdens de controle is vooral aandacht geschonken aan

De juistheid van de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten;
Inkoop en aanbesteding (prestatielevering);
Risicomanagement;
Automatisering ;
Financiële positie;
Administratie en verslaglegging

De conclusie van de accountant is dat er geen tekortkomingen en fouten zijn geconstateerd en de
jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de
NV BAR-Afvalbeheer op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021



De jaarrekening 2021 van de NV BAR-Afvalbeheer sluit met een positief saldo van € 141.000,-. De
bestemming van het resultaat is een aangelegenheid waarover de AvA op grond van artikel 20, lid 1
van de oprichtingsakte beslist

De AvA heeft besloten het positieve saldo 2021 niet uit te keren aan de gemeenten, maar binnen de
NV te laten, De NV BAR-Afvalbeheer is niet toegestaan om een reserve op te bouwen om
schommelingen in de bedrijfsvoering op te kunnen vangen. Het argument hiervoor is dat de
gemeenten fungeren als achtervang. Als gevolg van autonome ontwikkelingen dreigt er een tekort
over 2022. Om dit tekort op te vangen heeft de AvA besloten het positieve saldo 2021 niet uit te laten
keren aan de gemeenten, maar binnen de NV te laten

Rapport Afvalinzameling 2020, Uitvoeringsagenda 2021 en notitie stand van zaken 2022
Naar aanleiding van de antwoorden die we op 8 juli 2022 hebben gegeven op de artikel 41 vragen
over het rapport Afvalinzameling, sturen we u bij deze de volgende documenten toe:

Berenschotrapport “Scheiden maar ook verbinden” van 12 nov 2020
Uitvoeringsagenda: NV BAR-Afvalbeheer, BAR-Organisatie en gemeentes
juni 2021
NV BAR Afvalbeheer Stand van zaken oppakken aanbevelingen Berenschot en
uitvoeringsagenda

pakje rol! van 25

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te heb#'n geïnforl
afgedaan
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en wethouder$ van Ridderkerk,

ch burgemeester,

W. J. Ktaucke / mw. A. Attema

Bijlagen :
1. Berenschot rapport Scheiden maar ook verbinden
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3. Stand van zaken oppakken aanbevelingen Berenschot en Uitvoeringsagenda


