
1/5

Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Afvalstoffenverordening 2020 Ridderkerk

College van burgemeester 
en wethouders 
10 maart 2020

Zaaknummer
143953
 

Portefeuillehouder
M. Japenga

Commissie Samen wonen 
4 juni 2020

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
e.rikaart@bar-afvalbeheer.nl
 

Gemeenteraad 
11 juni 2020
 

Geadviseerd besluit
1. De Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020 vast te stellen.

2. De Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2011 in te trekken.

3. De zienswijzerapportage vast te stellen.

4. De antwoordbrief vast te stellen en te versturen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Op 21 maart 2019 heeft u het ‘Beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023’ vastgesteld. De huidige 
afvalstoffenverordening dateert uit 2011. In aansluiting op het vastgestelde afvalbeleidsplan is een 
actuele afvalstoffenverordening opgesteld. De voorliggende Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020 
geeft de wettelijke kaders en randvoorwaarden die benodigd zijn om uitvoering te kunnen geven aan 
het ‘Beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023’.

Het ontwerp van de nieuwe verordening is op 5 november 2019 in het college behandeld waarna de 
afvalstoffenverordening ter inzage is gelegd van donderdag 21 november 2019  tot donderdag 16 
januari 2020. In verband met de in deze periode gelegen kerstvakantie, is de wettelijke inzagetermijn 
van zes weken met twee weken verlengd tot acht weken. Er is 1 zienswijze ingediend. In de 
zienswijzerapportage vindt u hier een verslag van.

Inhoudelijk omvat de nieuwe afvalstoffenverordening feitelijk een verbeterde versie van de huidige 
afvalstoffenverordening. Hiermee is beoogd de kaders waarbinnen de gemeente uitvoering kan geven 
aan het afvalbeleid op een voor alle betrokkenen meer begrijpelijke wijze vast te leggen. Er is sprake 
van inhoudelijke wijzigingen om op het onderdeel afvalpreventie uitvoering te kunnen geven aan de 
doelstelling om de verspreiding van ongewenst drukwerk te voorkomen. Ook geeft het ontwerp de 
mogelijkheid om restafval gezamenlijk met PMD in te zamelen.

Beoogd effect
Bewerkstelligen dat alle met het beleidsplan “Afval en grondstoffen 2019-2023” beoogde effecten 
kunnen worden bereikt.

Relatie met beleidskaders
 Het ‘Beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023’, vastgesteld op 21 maart 2019.

Argumenten
1.1 In de Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020 is rekening gehouden met de in het ‘Beleidsplan 
Afval en Grondstoffen 2019-2023’ gestelde doelen 

Op 21 maart 2019 heeft de gemeenteraad het ‘Beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023’ 
vastgesteld. Door het vaststellen van de Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020 kan NV BAR-
Afvalbeheer optimaal uitvoering geven aan het beleidsplan.

1.2 De Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020 is ontworpen op basis van het VNG-model

De VNG heeft in 2018 een nieuwe modelverordening Afvalstoffen opgesteld. De 
Afvalstoffenverordening speelt in op de wijze waarop we nu omgaan met afval en op nieuwe 
technieken en manieren voor het (gescheiden) inzamelen van afval.

1.3 De Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020 maakt het mogelijk dat de Ja/Ja-sticker wordt 
ingevoerd

De verordening schept de randvoorwaarden om op het onderdeel afvalpreventie uitvoering te kunnen 
geven aan de doelstelling uit het 'Beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023 om de verspreiding van 
ongewenst drukwerk te voorkomen (de Ja/Ja-sticker).

2.1 De Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2011 is verouderd

Om de in het beleidsplan geformuleerde doelstelling – het worden van een afvalloze gemeente – te 
behalen, is het nodig de bestaande wettelijke kaders te actualiseren. De NV BAR-Afvalbeheer kan zo 
optimaal uitvoering geven aan het beleidsplan, met als doel het realiseren van een zo hoog mogelijk 
afvalscheidingspercentage tegen een zo laag mogelijke afvalstoffenheffing.
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3.1 In de zienswijzerapportage wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen

4.1 Hiermee wordt de indiener van de zienswijze geinformeerd

Overleg gevoerd met
N.v.t.

Kanttekeningen
Vanuit de branchorganisaties voor ongeadresseerd drukwerk worden procedures gevoerd op de 
invoering van de Ja-Ja sticker.

Uitvoering/vervolgstappen
Na vaststelling van de verordening, wordt het Uitvoeringsbesluit aangepast. Dit betreft een 
collegebevoegdheid.

Publicatie na besluitvorming zal plaatsvinden via de gebruikelijke kanalen.

Evaluatie/monitoring
Bij de invoering van het nieuwe inzamelconcept worden de effecten van de invoering gemonitord en 
gerapporteerd en zal de samenstelling van het huishoudelijk afval onderzocht worden. Aan de hand 
van sorteeranalyses van het huishoudelijk restafval is te achterhalen hoe inwoners hun huishoudelijk 
afval scheiden. Bovendien worden per kwartaal de resultaten van de gemeente vergeleken met 
andere gemeenten via de VANG-Monitor.

De monitoring/evaluatie van de uitvoering van het 'Beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023' kan 
er toe leiden dat het wenselijk is om de verordening aan te passen.

Financiën
N.v.t.

Juridische zaken
De Wet milieubeheer (Wm) bepaalt in artikel 10.23 dat uw raad in het kader van de bescherming van 
het milieu een afvalstoffenverordening vaststelt.

In het verlengde daarvan bepaalt artikel 10.26 Wm dat uw raad in het belang van doelmatig beheer 
van huishoudelijke afvalstoffen specifieke regels kan stellen ten aanzien van de inzameling, zoals 
bijvoorbeeld met betrekking tot het scheiden van afvalstromen en de frequentie van inzamelen. 
Daarvan is in casu sprake.

Bovendien is in artikel 10.26 Wm bepaald dat het verplicht is om ingezetenen en belanghebbenden te 
betrekken in de voorbereiding van zulke regels, met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in 
de (krachtens artikel 150 Gemeentewet vastgestelde) Inspraakverordening gemeente Ridderkerk 
2009.

Artikel 4 van de Inspraakverordening gemeente Ridderkerk 2009 verklaart afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht  (Awb; de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van toepassing 
op inspraak. Op basis van die procedure heeft het ontwerp van de Afvalstoffenverordening gedurende 
acht weken ter inzage gelegen zodat ingezetenen en belanghebbenden hun zienswijze ter verdere 
behandeling naar voren konden brengen. Hiervan werd via de gebruikelijke kanalen melding gemaakt.

Duurzaamheid
Dit voorstel draagt bij aan het verhogen van het scheidingspercentage van al het huishoudelijk afval 
geproduceerd door de inwoners van Ridderkerk. Door te zorgen voor een hoog scheidingspercentage 
worden meer grondstoffen gered uit de verbrandingsovens waardoor deze in de keten kunnen blijven. 
De aarde wordt daardoor minder uitgeput. We dragen hierdoor bij aan het behouden van de 
leefbaarheid van de planeet voor volgende generaties.
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Communicatie/participatie na besluitvorming
Overeenkomstig bestuursrechtelijke procedure heeft de ontwerp-Afvalstoffenverordening acht weken 
ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Ridderkerk. In verband met de in deze periode gelegen 
kerstvakantie, is de wettelijke inzagetermijn van zes weken met twee weken verlengd. Er is 1 
inspraakreactie ontvangen.

Publicatie na besluitvorming zal plaatsvinden via de gebruikelijke kanalen.

 

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Was-wordt lijst Afvalstoffenverordening Ridderkerk  
2. Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020.docx  
3. Zienswijzerapportage Afvalstoffenverordening 2020  
4. Antwoordbrief Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
11 juni 2020

Zaaknummer:
143953

Onderwerp:
Afvalstoffenverordening 2020 
Ridderkerk Commissie samen wonen

4 juni 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 10 maart 2020,

gelet op 

N.v.t.

BESLUIT:

1. De Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020 vast te stellen.

2. De Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2011 in te trekken.

3. De zienswijzerapportage vast te stellen.

4. De antwoordbrief vast te stellen en te versturen.


