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

Geachte raadsleden,
Met deze brief willen wij u graag informeren over de huidige stand van zaken 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 scheidingsresultatenvan 2020, de motie 202079 'Verbetering doorstroming afvalbrengstation’ en het afsluiten van ondergrondse containers.

Scheidingsresultaten
Restafval wordt sinds 1 januari 2020 ingezameld inclusief PMD en uiteindelijk via een
scheidingsinstallatie van elkaar gescheiden. De scheidingsresultaten (zie tabel en grafiek op de

volgende pagina)laten zien dat de implementatievan dit nieuwe afvalbeleidzijn vruchten afwerpt: in
2019 was het scheidingsgemiddelde 53%, maar in 2020 is dit gemiddelde gestegen naar 68%. Ook is
de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald van 247,5 kg in 2018 en 244,4 kg in 2019 naar 177,5 kg
in 2020. Dit zijn prima cijfers.

Met de plaatsing van extra ondergrondse containers begin 2021 is de verwachting dat deze resultaten
nog verder zullen verbeteren. Inwoners kunnen hun afval beter scheiden en dichterbij huis kwijt. Zo
komen we steeds meer in de buurt van onze doelstelling uit het Beleidsplan afval en grondstoffen

2019 – 2023.

Ontwikkeling scheidingsresultaten
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Grafiek: ontwikkeling scheidingsresultaten
Onderstaande tabel laat de ingezamelde aantal kilogrammen afval per inwoner per jaar zien, inclusief

het afval ingezameldop het afvalbrengstationen grofvuil.

Scheidingsresultaten per inwoner
TOTAAL
GFT
2018

GLAS

OPK

PMD

OVERIG

EXCL. REST

96,9
122,9
164,3

246,0

REST

247,5
85,2
13,1
277, 1
244,4
2020
128,0
17,0
368, 1
177,5
Tabel: scheidingsresultaten per inwoner (in kg), opgedeeld in de categorieen GFT (groente-, fruit- en
tuinafval), glas, OPK (oud papier/karton), PMD (plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken), overig
(hoeveelheid ingezameld afval wat niet in de genoemde categorieën thuishoort, zoals klein chemisch
afval), totaal excl. rest (totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval, exclusief restafval) en rest
2019

81 ,9

16,2
17,0
16,0

38,4
38,9
42,8

12,6

(restafval) .

Ja/Ja-sticker
Om de totale hoeveelheid papier te verminderen is gekozen voor een opt-insysteem, waarbij
reclamefolders niet bezorgd mogen worden bij huishoudens in Ridderkerk, tenzij via een Ja/Ja-sticker
aan wordt gegeven dat zij deze wel willen ontvangen. Bij de vaststelling van de
Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020 op 11 juni 2020 zijn wij uitgegaan van een overgangstermijn
van 20 maanden na het raadsbesluit. Inmiddels is ons bekend uit procedures bij andere gemeenten
rondom de invoering van de Ja/Ja-sticker dat een dergelijke overgangstermijn niet gehanteerd hoeft te
worden. We hebben daarom contact opgenomen met brancheorganisaties en bezorgers van het
ongeadresseerde reclamedrukwerk om hen te informeren over het geplande opt-insysteem. Om deze
organisaties toch enige overgangsperiode te bieden, staat de invoering van de Ja/Ja-sticker gepland
voor oktober 2021.

Motie 'Verbetering doorstroming afvalbrengstation’
Op 5 november 2020 heeft u de motie 'Verbetering doorstroming afvalbrengstation’ aangenomen.
Overleg met HVC heeft opgeleverd dat zij de openingstijden van de milieustraat aan de Crezeepolder
verruimen .

De oude openingstijden waren:
Maandag tot en met zaterdag 09.00 uur tot 16.30 uur
De nieuwe openingstijden zijn:
Maandag tot en met zaterdag 09.00 uur tot 18.15 uur

Dat betekent dat de milieustraat effectief 9,5 uur per week meer open zal zijn, zonder extra kosten.
Deze tijden zijn met onmiddellijke ingang van kracht gegaan. De NV BAR Afvalbeheer draagt zorg

voor de communicatiehierover.
Of deze maatregel voldoende is om de wachttijden significant te verminderen zal worden gemonitord

Het verzorgingsgebiedvan 142.000inwonersen de grote oppervlaktevan het terrein blijft tot grote
drukte leiden op het afvalbrengstation. HVC heeft niet de intentie om verdere maatregelen te nemen,
zoals het inzien van de drukte en wachttijden op afstand of het volledig of gedeeltelijk werken met
afspraaktijden. Zo’n maatregel is vanwege de coronacrisis tijdelijk ingevoerd op de afvalbrengstations
van Barendrecht en Albrandswaard. Op het afvalbrengstation van Goeree Overf]akkee is deze
maatregel zelfs permanent ingevoerd. Wij volgen de resultaten van deze maatregel
Momenteel is het logistiek niet mogelijk voor de afvalbrengstations van Barendrecht en Albrandswaard
om inwoners van Ridderkerk toe te laten. Er wordt onderzocht hoe het afvalbrengstation aan de
London in Barendrecht verbeterd kan worden. Als de ontwikkelingen aanleiding geven, informeren we
u nader

Ondergrondse containers
Op 17 mei a.s. wordt gestart met het verstrekken van de afvalpassen in Ridderkerk. Naar inwoners is
gecommuniceerd dat ze hun brievenbus in de gaten moeten houden. De ondergrondse containers
voor PMD+rest worden vervolgens per wijk afgesloten, nadat de inwoners van die wijk hun afvalpas
hebben ontvangen. Vanaf dat moment kunnen inwoners hun PMD+restafval alleen kwijt met hun
afvalpas. Dit is niet de start van het variabele tarief; dat gaat in op 1 januari 2022. De ondergrondse
containers voor oud papier/karton en de GFT-cocons worden afgesloten in de loop van 2021 . Hierover
worden inwoners tijdig geïnformeerd .

Huidige werkzaamheden
OP dit moment is BAR Afvalbeheer bezig met (het voorbereiden van) de volgende werkzaamheden:
- Uitrol afvalpassen en afsluiting ondergrondse containers voor PMD+rest
- Motie 'aanpak bijplaatsingen Ridderkerk’
- Invoering Ja/Ja-sticker
-

Zienswijzeprocedu re GFT-cocons

- ZierIswijzeprocedure resterende locaties voor ondergrondse containers
U wordt over deze werkzaamheden geïnforrneerd zodra er meer bekend is.
We beschouwen de motie 2020-79 hiermee als afgedaan.
Hoogachtend.
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