
 

VRAGEN COMMISSIEVERGADERING  

De commissie: Commissie Samen leven en Samen wonen 

Vergaderdatum: 09-01-2020 

Steller en fractie: Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk 

Agendapunt 5: Stand van zaken uitrol beleidsplan ‘Afval en Grondstoffen Ridderkerk’ 

Portefeuillehouder: dhr. M. Japenga 

Datum indiening vraag bij griffie: 08-01-2020 

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 9 januari 2020 

 

1. In de RIB van 18 december 2019 staat dat alle ondergrondse containers, dus ook de 
containers voor papier/karton, worden voorzien van een pasjessysteem. Wat is de reden dat 
de ondergrondse containers voor papier/karton worden voorzien van een pasjessysteem? 
Wanneer en door wie is dit besloten? 
 

Antwoord 
De reden hiervoor is dat we willen voorkomen dat bedrijven hun papier en karton in de 
container, welke op dit moment nog vrij toegankelijk zijn, deponeren. Bedrijven moeten 
afspraken maken met commerciële afvalinzamelaars. De ondergrondse containers zijn alleen 
bedoeld voor de inwoners van de gemeente Ridderkerk. Als bedrijven hun afval deponeren in 
de ondergrondse containers dan betalen de burgers van Ridderkerk voor hun afval via de 
afvalstoffenheffing en dit is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom is door de NV voor deze 
maatregel gekozen. 

2. Inwoners hebben in voorkomend geval de papiercontainer geweigerd, omdat zij ervan 
uitgingen dat zij (zonder pasje) gebruik konden blijven maken van de ondergrondse 
containers voor papier/karton. Waarom is op voorhand niet (duidelijk) gecommuniceerd dat de 
ondergrondse containers voor papier/karton van een pasjessysteem zouden worden voorzien, 
of was dit op het moment dat inwoners de papiercontainer weigerden nog niet bekend?  
 

Antwoord 
In de RIB van 18 december 2019 staat dat laagbouwbewoners vooralsnog geen pasje zullen 
krijgen. De ondergrondse containers voor papier zijn op dit moment nog vrij toegankelijk. In de 
toekomst kunnen laagbouwbewoners ook een pasje krijgen waardoor de ondergrondse 
container voor papier nog steeds gratis toegankelijk is. Zie ook antwoord op vraag 3. 
 

3. Welke mogelijkheden hebben inwoners die de papiercontainer hebben geweigerd, om hun 
papier/karton in te leveren als deze containers worden voorzien van een pasjessysteem? Of 
betekent het feit dat de ondergrondse containers voor papier/karton van een pasjessysteem 
worden voorzien dat zij feitelijk geen andere keuze hebben dan de papiercontainer alsnog af 
te nemen?  

Antwoord 
De ondergrondse papiercontainers staan open. Inwoners kunnen op dit moment ook nog 
zonder hun pasje het papier en karton kwijt. In de toekomst willen we de passen ook geschikt 
maken voor toegang tot het afval aanbied station van HVC. Ook willen we de containers gaan 



 

afsluiten met een toegangscontrolesysteem als uitwerking van het afvalbeleidsplan. Zie ook 
het antwoord van vraag 2.  

4. Komt er ook een (fysieke) afvalkalender voor inwoners beschikbaar? Zo ja, op welke 
termijn? Zo nee, waarom niet? 
 

Antwoord 
Wanneer inwoners een fysieke, oftewel uitgeprinte, afvalkalender wensen, kunnen ze deze zelf 
uitprinten via de website. Wanneer inwoners onvoldoende digitale vaardigheden hebben om dit 
zelf te doen dan kunnen zij de gemeente bellen en dan wordt deze voor ze uitgeprint en 
opgestuurd.  
 

5. Op sociale media verschijnen berichten en foto’s over bijplaatsingen van afval bij 
containers, bijvoorbeeld omdat containers vol zitten of de afvalpas niet werkt. Het gaat om 
diverse plekken in Ridderkerk, waaronder de Dr. Colijnstraat. Is het college bekend met deze 
uitvoeringsproblemen en hoe worden deze opgelost? 
 

Antwoord 
Deze uitvoeringsproblemen zijn bekend. Helaas is bij de uitvoerende organisatie die zorg zou 
dragen voor de techniek van de pasjes veel fout gegaan waardoor wij tegen deze problemen 
aanlopen. Op dit moment werkt de uitvoerende organisatie hard aan het zo snel mogelijk 
oplossen van deze problemen. De NV BAR-Afvalbeheer zet extra mankracht in om alle 
bijplaatsingen op te halen.  
 

6. Wij zijn door inwoners uit verschillende straten geïnformeerd over ratten- en 
muizenoverlast, onder andere in de Kuyperhof en de Burgemeester de Gaay Fortmanstraat. 
Het betreft zowel koop- als huurwoningen. Op welke wijze kunnen de gemeente en 
Wooncompas (als het om huurwoningen gaat) inwoners helpen bij het bestrijden van ratten- 
en muizenoverlast c.q. wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente en Wooncompas in 
dezen? 
 

Antwoord 
Overlast van ongedierte kan plaatsvinden op 3 locaties, te weten: particuliere grond 
(woningeigenaren), woningbouwverenigingen en op gemeentegrond. Bij de laatste is de 
gemeente aan zet. Bij de eerste 2 heeft de gemeente verantwoordelijkheid als de 
volksgezondheid in gevaar komt. 
De gemeente helpt haar inwoners bij de bestrijding door middel van voorlichting over preventie 
en eventuele aanpak. Dit vindt onder andere via de Blauwkai plaats. 
 

 


