
Ridderkerk, 15 maart 2017 
 
Geachte raadsleden, 
 
Hierbij treft  u de beantwoording van de raadsvragen aan met betrekking tot het afvalbeleidsplan. 
 
Het beleidsplan dat voorligt is er gekomen vanwege coalitieafspraken, gevolgd door een uitspraak van de raad 
dat er fors moet worden ingezet op afvalscheiding en dat we bij de ontwikkeling onze inwoners en partners 
moeten betrekken. In een intensief en interactief traject is dat in de afgelopen anderhalf jaar tot stand 
gekomen. Het is noodzakelijk dat we stappen zetten. Niets doen is geen optie. Met dit voorstel komt er een 
goede balans tussen kosten, bescherming van het milieu en de service aan onze inwoners. Hierbij kan reeds 
binnen afzienbare tijd de prijs die inwoners betalen voor het afval naar beneden, mede afhankelijk van de 
mate van goed sorteren. 
 
Met dit plan sluit Ridderkerk aan op de strenger wordende eisen van de Rijksoverheid ten aanzien van 
afvalscheiding en beperking van de stroom restafval. 
 
Het afvalbeleidsplan beoogt een duurzame en betaalbare wijze van afvalinzameling.  De huidige wijze van 
inzameling hebben we goed bestudeerd. Onze inzameling van PMD (plastic, metaal (blik), drankkartons) vindt 
efficiënt plaats. De meest gehoorde klachten zijn de stank van de bewaarde zakken en de opbergruimte voor 
de zakken. Door de frequentie op te voeren naar wekelijkse inzameling wordt dit voorkomen. De bewaarde 
hoeveelheid zal fors minder worden en sowieso minder ruimte vragen dan een minicontainer.  
De inzameling van GFT blijft hetzelfde voor de laagbouw, maar we willen dat ook de hoogbouw GFT gaat 
scheiden. Daarvoor gaan we met alle complexen in gesprek om te bezien hoe de bewoners het beste kunnen 
worden gefaciliteerd. De gehouden proeven op dit terrein zijn veelbelovend. 
 
De papierinzameling zal een veel beter resultaat moeten krijgen. Te veel papier verdwijnt bij het restafval en 
kan dus niet worden hergebruikt. We willen de inwoners een minicontainer geven zodat papier eenvoudig en 
droog kan worden bewaard. Met verenigingen die tot dusverre met de inzameling van oud papier een deel van 
hun inkomsten realiseerden, kijken we naar een andere rol in de toekomst. Wat voor verenigingen belangrijk 
is, is dat het budget wordt  behouden. Er staat 54.500 euro opgenomen in het plan. Wij willen echter niet 
vooruitlopen op de nieuwe rol voor de verenigingen omdat we met hen hebben afgesproken dat we deze rol 
samen met hen gaan uitwerken. Inmiddels hebt u een brief van de verenigingen ontvangen waar ze hun zorg 
uitspreken. Uiteraard blijft de toezegging dat de verenigingen inkomsten kunnen blijven genereren uit de 
inspanning die ze leveren. Daarvoor wordt samen met de verenigingen en kerken naar een toekomstbestendig 
model gezocht.  
 
Het inzamelen van restafval blijft voor de hoogbouw hetzelfde. De laagbouw gaat het restafval op dezelfde 
manier wegbrengen als de hoogbouw, dus naar ondergrondse containers. Voor de gemeente is het geen 
nieuwe inzamelmethode. Veel mensen die in de laagbouw wonen hebben al een geschikte ondergrondse 
container in de buurt. Daar waar dat niet het geval is, zullen we containers bijplaatsen in overleg met de 
bewoners.  
Om het afval sorteren te stimuleren voeren we een flexibel tarief in. Dat doet recht aan het principe: de 
vervuiler betaalt. We gaan van de modernste technieken gebruik maken. Hiermee kunnen we ook andere 
problemen zoals volle en kapotte containers veel sneller oplossen.  
 
Met deze gewijzigde aanpak gaan we veel betere resultaten behalen. Verder gaan de kosten naar beneden. 
Want dat is wat wij willen. Wij willen als gemeente niet langer toezien dat per inwoner 200 kilogram bruikbare 
grondstoffen met vuilniswagens naar de verbrandingsovens worden gebracht. Dat vraagt om een 
urgentiebesef en veel inzet van onszelf en onze inwoners. Gelukkig is dat besef er ook al in grote mate in onze 
gemeente aanwezig. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marten Japenga, wethouder 


