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 Betreft: Stand van zaken afvalbakkenplan 2018 

Geachte raadsleden, 
 
Tijdens de behandeling van het agendapunt Zwerfafvalarm Ridderkerk in de commissievergadering 
Samen Wonen op 27 mei zijn er vragen gesteld over de uitvoering van het in 2018 gepresenteerde 
Afvalbakkenplan Ridderkerk. 
 
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken over de uitvoering van het Afvalbakkenplan 2018 
tot 2021. 
 
Afvalbakkenplan globale planning. 
In het afvalbakkenplan is een globale planning opgenomen voor de eerste 3 jaar. 
Hieronder de hoofdlijnen en daarbij de vermelding over de uitvoering daarvan. 
 
2018  
1. Communicatie over de criteria over de gebiedstype. 

Via de wijkoverleggen is het afvalbakkenplan toegelicht en besproken. 
2. Saneren afvalbakken van slechte kwaliteit. 

Dit wordt jaarlijks uitgevoerd waarbij de afvalbak standaard wordt vervangen. Rekening houdend met 
het afvalbakkenplan zijn afvalbakken verwijderd of vervangen door dezelfde maat of vergroot. 

3. Verwijderen overbodige afvalbakken. 
Verwijderen van een aantal afvalbakken in gebieden waar de bak overbodig is (buiten criteria) en 
deze bakken plaatsen op de locaties waar volgens stap 2 een afvalbak nodig is. 

4. Wijzigingen doorvoeren binnen het gebiedstype “Centrumgebieden en wijkcentra”. 
Triobakken zijn aangeschaft en een deel daarvan is geplaatst (op het Vlietplein). 

5. Monitoring. 
De jaarlijkse monitoring is uitgevoerd. De extra inzet van twee medewerkers met garantiebaan en 
één boa is gerealiseerd. Deze zijn praktisch ingezet om ad-hoc meldingen af te doen maar hebben 
de effecten van het afvalbakkenplan niet geëvalueerd. 



 

 

Acties indirect gekoppeld aan het afvalbakkenplan: 
- Educatie over zwerfafval op basisscholen. 
- PMD actie basisscholen; Vergoeding per 240 liter gevulde PMD afvalzak en door school 

zwerfafvalacties rondom de betreffende school. 
- Landelijke opschoondag. 

 
2019 
1. Evalueren 2018. 
2. Communicatie over evaluatie 2018 en uitvoeringsplan 2019. 

1. en 2. De uitvoering in 2018 was qua aanpassingen van het aantal en de locaties van afvalbakken 
te beperkt om een evaluatie uit te voeren.  

3. Wijzigingen doorvoeren binnen de gebiedstypen “Parken en recreatiegebieden” en 
“hondenlosloopgebieden”. 
Er zijn beperkt afvalbakken verwijderd bij bankjes in parken (Lohmanpark) als pilot. 
Informatie van een hondenuitlaatdienst over ‘hondenroutes’ in enkele wijken is ontvangen.  
Heeft in 2019 niet geleid tot plaatsing/ verplaatsing van afvalbakken. 

4. Monitoring. 
De jaarlijkse monitoring is uitgevoerd. De PMD actie op de basisscholen is gestopt vanwege de 
voorgenomen wijziging huishoudelijk afvalbeleid en het niet meer via Nedvang mogen vergoeden 
van deze actie. 

 
Acties uit Afvalbakkenplan niet in 2019 gepland. 
a. Plaatsen op een beperkt aantal locaties trioafvalbakken, strandje ‘de Woude’, Dillenburgplein en 

Plein Oost. Geen grootschalige plaatsing van triobakken vanwege de ontwikkeling huishoudelijk 
afvalbeleid waarbij PMD niet apart maar met restafval mee gaat. 

b. Wijzigen ledigingsfrequentie afgestemd op vullingsgraad afvalbakken en/of vervangen kleine 
afvalbakken door grotere afvalbakken in /rond winkelcentra (Ridderkerk –Centrum) en enkele 
woonwijken. 

c. Blikvangers (10 stuks) zijn geplaatst op de zogenaamde snoeproutes. 
d. Industriegebieden zijn voorzien van minicontainers (met beugels ter voorkoming dumpen grofvuil). 

 
Acties indirect gekoppeld aan het afvalbakkenplan: 

- Educatie over zwerfafval op basisscholen. 
- Landelijke opschoondag. 
- Opstart informatie over het aanvragen van zwerfafvalpakketten voor vrijwilligers. 

 
2020 
1. Evalueren 2019. 
2. Communicatie over evaluatie 2019 en uitvoeringsplan 2020. 
3. Wijzigingen doorvoeren binnen de resterende gebiedstypen. 

De gegevens over de uitvoering in 2018 en 2019 zijn verwerkt en vormen de basis voor het 
gemeentebreed uitrollen van het verwijden van afvalbakken, het verplaatsen van afvalbakken naar 
locaties volgens de criteria en/of het vergroten van afvalbakken voor zover in 2019 nog niet gedaan. 
De communicatie hierover is niet opgestart en de uitvoering is niet gestart. Dit vanwege de geplande 
aanpassing van het huishoudelijk afvalbeleid en de reacties daarop over de plannen. 

4. Monitoring. 
De jaarlijkse monitoring is uitgevoerd. 

 
Acties uit Afvalbakkenplan niet in 2020 gepland. 
a. Op bepaalde locaties afvalbakken vergroot zowel in winkelgebieden en woongebieden.   
b. Waar veel zwerfafval rondom de afvalbakken ligt en de afvalbak snel vol is, is een grotere afvalbak 

geplaatst. Frequentie van de lediging blijft hetzelfde. 
c. Druk bezochte plaatsen zoals zwemplas De Woude, surfbocht Rijsoord tijdelijk voorzien van  

minicontainers.           
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Acties indirect gekoppeld aan het afvalbakkenplan: 
 

- Vanwege corona geen specifieke uitvoering aan het Afvalbakkenplan 2018.  
- Maximale inzet op het schoonhouden openbare ruimte. 
- Zeer beperkt educatie op basisscholen. Alleen in september 2020 rondom de World Clean Up 

Day. Daarna via diverse aanmeldingen via de website www.onzetoekomstisduurzaam.nl (OTID).  
- Extra inzet op zwerfafvalpakketten voor vrijwilligers (gestart november 2019). 
- Extra aandacht zwerfafvalpakketten via www.onzetoekomstisduurzaam.nl.  
- Communicatie hierover via alle kanalen (facebook/ twitter etc.).  

 
Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

http://www.onzetoekomstisduurzaam.nl/
http://www.onzetoekomstisduurzaam.nl/

