
Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk

Algemene informatie

 Vragensteller: Fleur Stip

 Onderwerp/vergaderstuk: Raadsinformatiebrieven Afvalbeleidsplan

 Vergaderdatum: 02-09-2021

 Portefeuillehouder: M. Japenga

 Datum indiening vraag: 30-08-2021

 Datum ontvangst antwoord: 2 september 2021

Vragen en antwoorden

Vraag 1

Het is ons opgevallen in de app dat containerlocaties geen GFT containers bevatten. Wanneer 

wordt dit toegevoegd?

Antwoord 1

De locaties met GFT-cocons worden medio september toegevoegd.

Vraag 2

In de RIB van 7 mei staat een tabel met gespecificeerd de afvalstromen, waaronder ‘Overig’. Hier 

staat klein chemisch afval als voorbeeld, maar dat kan nooit de grootste fractie van 164,3 kg zijn. 

Waar bestaat het nog meer uit?

Antwoord 2

Met ‘Overig’ worden de volgende afvalstromen bedoeld:

 Asbesthoudend afval

 Autobanden

 Batterijen

 Dakbedekking

 EPS



 Frituurvet

 Gips

 Harde kunststoffen

 B Hout

 C Hout

 Kadaver

 KCA

 Lampen

 Matrassen

 Metalen

 Metalen verpakkingen

 Mineralen

 Schoon grond

 Schoon puin

 Textiel

 Wit en bruingoed

Vraag 3

De afvalpas wordt gebruikt voor het openen van ondergrondse containers en toegang tot de 

milieustraat. Kan de afvalpas ook gekoppeld worden aan de RFID-chip op een telefoon?

Antwoord 3

Een Android-telefoon met een NFC chip kan de controllers die de gemeente in gebruik heeft 

technisch openen. Android heeft dit al een tijd geleden vrijgegeven. Echter is iOS van Apple daar 

behoudend in geworden, maar de verwachting is dat de iOS-licenties over 6 tot 9 maanden 

beschikbaar komen. BAR-Afvalbeheer houdt deze ontwikkelingen goed in de gaten. 

Vraag 4

De komende tijd ontvangen inwoners nog brieven van NV BAR afvalbeheer over onder andere de 

Ja-Ja sticker. Kunt u in deze brieven nogmaals verduidelijken waar de afvalpas allemaal voor 



gebruikt gaat worden en de afval app onder de aandacht brengen door middel van een QR-code 

om te downloaden? Met andere woorden, de brieven optimaal benutten om onze inwoners te 

informeren.

Antwoord 4

Er is besloten om inwoners te informeren over de invoering van de Ja-sticker en het variabel tarief 

door middel van een ‘spread’ in de Combinatie van 9 september en een persbericht. Tevens 

worden lezers van ongeadresseerde reclamefolders geïnformeerd over de komst van de Ja-

sticker omdat er deze maand meerdere malen een Ja-sticker in het folderpakket zit. 

BAR-Afvalbeheer gaat kijken naar mogelijkheden om een QR-code toe te voegen aan de spread. 

Vraag 5

Van een aantal inwoners die een zienswijze hebben ingediend, hebben we vernomen dat er geen 

reactie is gekomen. De uitrol van ondergrondse containers heeft binnen de Ridderkerkse 

samenleving wat te weeg gebracht. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de inwoners die de moeite 

hebben genomen om een zienswijze in te dienen, een adequaat antwoord krijgen?

Antwoord 5

Het betreft hier de reacties op de informele zienswijze. Mogelijk zijn antwoorden op deze 

zienswijzen alleen bij voorzitters van bewonersverenigingen of VvE’s terecht gekomen en hebben 

de andere inwoners geen direct antwoord ontvangen. Maar in principe heeft BAR-Afvalbeheer 

iedereen van een antwoord voorzien. 
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