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Vraag 1: Als de aanbesteding van na-scheiding niet lukt, wat zijn dan de gevolgen voor dit afvalplan?

Antwoord
De NV BAR Afvalbeheer is bezig met een marktconsulatie en het lijkt erop dat er meerdere partijen zijn 
die de nascheiding voor Ridderkerk zouden kunnen doen. 

Vraag 2: De afvalstofheffing wordt geheven op eenpersoonshuishouden en 
meerpersoonshuishouden(twee en/of meer personen). Waarom is in Ridderkerk voor deze verdeling 
gekozen? Zou het niet beter zijn om dit meer te differentiëren naar meer varianten op grootte van 
huishoudens?

Antwoord
Dit systeem wordt al jarenlang toegepast en wordt veel in ons land gebruikt. Het is een bruikbare 
systematiek met de minste administratieve lasten.

Vraag 3: Na 2020 worden verschillende uitkomsten geëvalueerd. Hoe wordt dit gedaan en welke 
mogelijkheden hebben de burgers om hun ervaringen te delen met de gemeente?

Antwoord
Per kwartaal zullen de resultaten in een soort dashbord worden gepresenteerd. De inwoners van 
Ridderkerk hebben altijd via de gebruikelijke kanalen de mogelijkheid om te reageren op het 
voorgestelde inzamelsysteem

Vraag 4: Wordt de kwaliteit van het PMD niet minder, wanneer het toegevoegd wordt aan het restafval? 
Wat zijn de gevolgen als de kwaliteit van het PMD kwalitatief afneemt? Zouden de 
kwaliteitsvermindering van het PMD extra kosten met zich mee kunnen brengen?

Antwoord
Het PMD kan heel goed en schoon worden gescheiden van het restafval mits het niet vermengd wordt 
met GFT of met ander nat afval. Vandaar dat iedereen de mogelijkheid krijgt om het natte GFT in de 
aparte GFT container aan te bieden.

Vraag 5: Door het ‘grote’ volume van het PMD is de mini container voor het restafval sneller vol. Het 
gevolg hiervan is, dat de mini container restafval frequenter moet worden aangeleverd, terwijl de burger 
juist gevraagd wordt om het restafval te verminderen en beloond wordt wanneer het de restafval mini 
container minder aanbiedt. Wordt het doel van, het minder aanbieden van de mini container restafval (en 
daardoor minder hoeven te betalen), teniet gedaan door het combineren van het restafval met PMD?

Antwoord
Het is de bedoeling dat men zo weinig mogelijk restafval aanbiedt, doordat men beter het afval scheidt, 
conform de ambitie van de VANG doelstellingen. Maar het klopt dat het volume van plasticafval 



omvangrijk is. Vandaar dat iedereen een ruime gelegenheid krijgt om de container 
regelmatig aan te bieden binnen het vastgestelde tarief. Het gemak is daarentegen groot: het PMD hoeft 
niet apart te worden gehouden, is gemakkelijker voor onze inwoners, veel goedkoper en er wordt meer 
PMD door de nascheiding gered.

Vraag 6: In het najaar van 2019 wordt er gesproken met de verenigingen en kerken hoe in 2020 met 
elkaar verder te gaan op het gebied van afval. Wordt hierbij ook meegenomen dat verenigingen en 
kerken hun grof afval niet (kosteloos) kunnen aanbieden bij het afvalscheidingsstation en de problemen 
die dit met zich meebrengt?

Antwoord
Instelling, verenigingen en kerken bieden geen huishoudelijk afval aan, maar bedrijfsafval. Zij betalen 
geen afvalstoffenheffing maar moeten wel betalen als zij grof huishoudelijk afval aanbieden.

Vraag 7: In hoeverre zet de gemeente Ridderkerk zich in om te lobbyen om het verpakkingsmateriaal 
van producenten/ detailhandel te verminderen?

Antwoord
Ridderkerk wordt vertegenwoordigd in de VNG die namens alle Nederlandse gemeenten de 
onderhandelingen doen met de fabrikanten die verpakkingen produceren. Het zou goed zijn als de 
landelijke politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de 2de Kamer, goede contacten onderhouden 
zodat de lobby stevig wordt ingezet. 

Vraag 8: Wanneer er in 2020 nog niet de mogelijkheid is om luiers/ incontinentiemateriaal te laten 
recyclen, wat zijn dan de opties om, de doelgroep die luiers/ incontinentiemateriaal gebruiken, tegemoet 
te komen?

Antwoord
Er zijn gemeenten die huishoudens met niet vermijdbaar medisch afval tegemoet komt om meer 
restafval te mogen inleveren. Ridderkerk zou dit voorbeeld kunnen volgen.
De verwachting is dat binnen 5 jaar recycle mogelijkheden voor luiers en incontinentie materiaal zijn.


