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Vragen en antwoorden
Vraag 1
U heeft eerder aangegeven dat het pasjessysteem voor de ondergrondse containers voor 1 juli
a.s. zou moeten werken en dat de ondergrondse containers dan worden afgesloten. Gaat deze
deadline gehaald worden? In welke (delen van) wijken/straten zijn de ondergrondse containers
inmiddels afgesloten en alleen nog met een pasje te openen?
Antwoord 1
Ja, deze deadline is gehaald. In Ridderkerk zijn alle ondergrondse containers voor PMD+rest
afgesloten en alleen nog met een pasje te openen.
Vraag 2
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het plaatsen van ondergrondse containers bij
appartementencomplexen? Welke ervaringen zijn er tot nu toe met u gedeeld over de overgang
van inpandig naar uitpandig inzamelen en in hoeverre zijn deze ervaringen voor u aanleiding om
het beleid bij te stellen?
Antwoord 2
Op verschillende locaties in Ridderkerk werd afval inpandig ingezameld door bewoners van
appartementencomplexen. Inmiddels is voor veel van deze locaties een andere oplossing
gevonden door de plaatsing van ondergrondse containers in de nabije omgeving.

Belanghebbenden hebben allereerst op een informele manier en vervolgens door middel van een
zienswijzetraject gelegenheid gekregen op de locatieplannen voor ondergrondse containers te
reageren. Daarmee is het plaatsingsplan het eindresultaat van een samenspel tussen bewoner en
gemeente.
Een aantal andere complexen maakt op dit moment nog gebruik van inpandige containers. Met
hen zoekt BAR-Afvalbeheer naar alternatieven. Deze bewoners worden meegenomen in de
locatieplannen, die, waar mogelijk, aan de hand van de informele reacties en ingediende
zienswijzen worden bijgesteld.
Vraag 3
Bijplaatsingen bij afvalcontainers en afvalbakken en afvaldumpingen op straat en in de natuur zijn
een grote ergernis van veel inwoners. Het gevoel van inwoners is dat dit sinds de uitrol van het
nieuwe afvalplan is toegenomen en op sociale media wordt regelmatig om meer handhaving
gevraagd. Kunt u aangeven hoeveel processen-verbaal er sinds de uitrol van het nieuwe afvalplan
zijn opgemaakt c.q. hoeveel boetes er zijn uitgedeeld?
Antwoord 3
Naar de beleving van de NV BAR-Afvalbeheer is het niet zo dat het aantal bijplaatsingen
significant is toegenomen. Wel beginnen we, na de zomer, met een pilotproject met als doel het
preventief tegengaan van bijplaatsingen. Wel ontvangen wij meer klachten omdat we ervaren dat,
door corona, mensen meer thuis zijn en zich meer ergeren aan dit soort zaken.
In 2019 zijn er 21 processen verbaal uitgeschreven voor Afval-/ milieuovertredingen. In 2020
waren dat er 3.
Vraag 4
U heeft tijdens het vragenuur van de raadsvergadering van 3 juni jl. op vragen van Burger op 1
geantwoord dat inwoners met onvermijdbaar medisch afval, zoals incontinentiemateriaal, hun
restafvalcontainer na invoering van het variabel tarief voor restafval (1 januari a.s.) zonder
meerkosten 26 keer extra per jaar kunnen aanbieden. Daarvoor zal BAR-breed een ‘speciale’
route worden gereden. Wij zijn een groot voorstander van een oplossing voor inwoners met
onvermijdbaar medisch afval, maar vragen ons af of er niet voor een oplossing gekozen kan
worden waarbij de privacy van deze inwoners beter is geborgd. Immers, op de container staat bij
welk huis deze hoort en als de container op een moment wordt aangeboden dat andere mensen in
de straat dit niet doen, is de link snel gelegd.
Mensen die onvermijdbaar medisch afval hebben, lopen hier niet mee te koop en de wijze waarop
dit nu wordt geregeld, kan voor hen een enorme drempel zijn om van deze regeling gebruik te

maken. Sterker nog, wij hebben al van mensen gehoord dat zij dit echt niet willen. Op sociale
media is de suggestie gedaan om deze mensen een extra restafvalcontainer te geven die zij dan
tegelijk met de andere container (kosteloos) kunnen aanbieden. Er zijn meer inwoners die om
andere redenen over een of meer extra restafvalcontainers beschikken en dan valt het ook niet op
dat mensen om deze reden een restafvalcontainer aanbieden. Bovendien hoeft er dan ook niet
extra gereden te worden.
Bent u bereid om deze mogelijkheid te onderzoeken en deze te overwegen in plaats van de nu
bedachte ‘oplossing’? Zo ja, kunt u de raad daarover een terugkoppeling geven? Zo nee, hoe gaat
er dan voor zorgen dat er een laagdrempelige regeling komt waarbij de privacy van deze inwoners
beter is geborgd?
Antwoord 4
Momenteel werkt de bedachte maatregel goed. Wij ervaren dat inwoners die gebruik maken van
deze regeling het belangrijk vinden dat de minicontainer wekelijks wordt geledigd. De hoeveelheid
afval is meestal niet het probleem, maar juist de geuroverlast en hygiëne.
Indien inwoners gebruik maken van deze regeling maar het anders willen, kijkt BAR-Afvalbeheer
wat mogelijk en passend is.
Vraag 5
U heeft in antwoord op deze schriftelijke vragen (nr. 263) aangegeven dat de verwijderde
ondergrondse restafvalcontainer in de Hovystraat wordt teruggeplaatst. Daar zijn we blij mee.
Wanneer zal dit naar verwachting worden gedaan?
Antwoord 5
De vervanging van de ondergrondse container voor papier/karton naar PMD+rest vindt deze week
plaats (de week van 7 juni).

