
VRAGEN COMMISSIEVERGADERING 

De commissie: Samen wonen

Vergaderdatum: 7 maart 2019

Steller en fractie: dhr. R.M. Kooijman, ChristenUnie

Agendapunt: 4. Beleidsplan Afval en Grondstoffen

Portefeuillehouder: dhr. M. Japenga

Datum indiening vraag bij griffie: 05-03-2019

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 7-3-2019

Vraag 1: Waarom is de 52% vanaf 2014 tot nu niet verbeterd n.a.v. frequenter inzamelen PMD en  
intensievere communicatie in de afgelopen jaren?
Antwoord
Het PMD is in volume erg veel maar in kilo’s niet. Er worden door de inwoners van Ridderkerk nog 
teveel waardevolle grondstoffen in de restafvalcontainer gegooid

Vraag 2: Waarom wordt pas in het najaar van 2019 gestart met overleg met kerken en verenigingen? Is 
het niet verstandiger om dat al eerder te doen, zodat men weet waar men aan toe is?

Antwoord 
Er is een convenant gesloten met de verenigingen dat tot 31 december 2019 loopt. We starten eerder 
met gesprekken.
Vraag 3: Waarom wordt in het investeringsoverzicht gesproken over toegangscontrole voor de cocons 
GFT, en voor de OGC Papier? 
De cocons worden afgesloten om een drempel voor foutief aanbieden van rest afval te voorkomen. Ook 
afval toerisme wordt hiermee voorkomen.
Vraag 4: Er wordt gesproken over een kostendekkendheid van €20 voor het ophalen van grofvuil. In 
2017 werd echter gesproken over een kostendekkendheid van €40 euro. Kunt u dit verklaren?
Antwoord 
Een kostendekkend tarief voor het ophalen van grofvuil is € 40,-. Het college kiest voor een bedrag van  
€ 20,-   Het doel voor het vragen van een tarief voor de inzameling van grofvuil is het terugdringen van 
het aantal afspraken, zodat inwoners hun afval gaan wegbrengen naar de afvalaanbiedstation, waarbij  
een betere scheiding kan plaatsvinden van het grofhuishoudelijk afval. Als het grofhuishoudelijkafval 
wordt opgehaald, wordt het nagenoeg allemaal restafval en dus verbrand.

NB: In het plan staat abusievelijk dat het tarief van €20 kostendekkend is. Dit moet zijn €40.

Vraag 5: Is het systeem met het bijhouden van het aantal ledigingen veilig (security en privacy) en ook 
robuust bij wijzigingen zoals tussentijdse verhuizingen binnen en buiten Ridderkerk? 
Antwoord
Ja, daar is alles op gericht.
Vraag 6: Op welke wijze houdt dit afvalplan rekening met grote gezinnen?
Antwoord
Het  systeem  is  gebaseerd  op  het  zoveel  mogelijk  inzamelen  van  het  maximaal  aantal  kilo’s 
grondstoffen en zo weinig mogelijk restafval. Als er meer restafval aangeboden wordt dan berekend is,  
zal er moeten worden bijbetaald. Net als een groot gezin ook meer moet betalen als ze meer gas of  
licht dan anderen gebruiken.
Vraag 7: Hoe houden we onze inwoners die momenteel al goed hun afval scheiden gemotiveerd, nu ze  
weer moeten gaan wennen aan het bij elkaar gooien van PMD en restafval?
Antwoord



Dat moeten we goed uitleggen in de communicatie en de voorlichtingsgelegenheden.
Vraag 8: Het huidige voorstel levert hogere kosten voor inwoners op dan het vorige afvalplan. Kunt u  
specificeren waaruit de toename van deze kosten bestaat?
Antwoord
Daar is een duidelijke tabel in het plan voor opgenomen (pagina 22). De toename komt vooral door de  
algemene prijsstijgingen en de toename van de kosten van het verbranden van restafval.

De meerkosten bestaan uit meerdere facetten.

Ten opzichte van het vorige plan hebben we te maken met hogere verwerkingskosten van afval en 
lagere opbrengsten voor grondstoffen.

Daarnaast heeft de rijksoverheid de belasting op het verbranden van restafval met 145% per 1000kg 
restafval verhoogd.

In de begroting van de gemeente Ridderkerk waren de besparingen uit het vorige afvalbeleidsplan al 
ingeboekt, terwijl de maatregelen niet zijn genomen. In de financiële doorrekening is dit gecorrigeerd.

In totaliteit stijgt de afvalstoffenheffing gemiddeld met € 37,- per huishouden. Deze kosten zijn 
vervolgens verdeeld over de éénpersoons huishoudens (+€ 29,-) en meerpersoonshuishoudens 
(+€ 45,-)


