
VRAGEN COMMISSIEVERGADERING 

De commissie: Commissie Samen wonen 

Vergaderdatum: 07-03-2019

Steller en fractie: Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk

Agendapunt: 4. Beleidsplan Afval en Grondstroffen 2019-2023

Portefeuillehouder: dhr. M. Japenga

Datum indiening vraag bij griffie: 05-03-2019

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

Vraag 1. Welk bedrag zou uit de algemene reserve aangewend moeten worden bij het vorig plan?

2017: € 384.800,-
2018: € 262.600,-
2019: €   65.000,-
Vraag 2. Waarom toename 45 euro, kostendekkend, wat wordt er duurder (specificatie) 

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,-)

Vraag 3. Waardoor wordt er de conclusie getrokken dat met het huidig systeem de vangdoelstellingen 
niet worden gehaald?
De huidige afvalmethodiek zit op haar maximum als het gaat om scheidingspercentage en aantal kilo’s 
restafval. Zonder prikkels op het gebied van financiën of service zal er niets veranderen. Alleen 
communicatie, educatie en handhaving is bij geen enkele gemeente in Nederland afdoende gebleken. 
In Ridderkerk betekent dit dat we 172 kilo restafval per inwoner per jaar meer hebben dan de VANG 
doelstelling beoogd te halen.
Communicatie, educatie en handhaving zal wel een verwacht positief effect hebben, maar het is juist 
het complex van maatregelen die een forse stap richting de VANG doelstelling beogen.

Vraag 4. Uit eerdere berichtgeving is gebleken dat men tegen een derde container is, waarom wordt er 



dan nu wel deze keuze gemaakt?

Met variant 4 (restafval weggooien in een ondergrondse container) wordt de VANG doelstelling beter  
benaderd en zijn de uiteindelijke kosten lager. Het college kiest voor variant 2 omdat daarbij de service 
op restafval hoger is en men niet met de restafvalzakken (incl PMD) hoeft te gaan lopen.

Vraag 5. Wat zijn de kosten die zijn gemaakt voor de ringen die op zijn gehangen voor pmd zakken en 
het extra ophalen van deze zakken? Welke kosten zijn er al gemaakt voor het vorige plan en welke 
kosten gaan er gemaakt worden voor het cancelen van opdrachten

Het ophangen van de ringen is door eigen mensen binnen de normale werktijden verricht.
De aanschaf kosten voor de kroonringen en bevestigingsmaterialen bedragen € 21.000,-
De  operationele  kosten  bedroegen  €  147.000,-  voor  het  ophalen  van  de  PMD in  zakken  en  het 
distribueren van de lege zakken over de verschillende uitgiftepunten.
Er  zijn  geen  verdere  verplichtingen  aangegaan  hangende  de  besluitvorming  over  het  nieuwe 
afvalbeleidsplan.

Vraag 6. Waar wordt de conclusie vandaan gehaald dat wanneer PMD en restafval bij elkaar en 
middels nascheiding uit elkaar wordt gehaald er op termijn minder restafval is? 

Antwoord
Op dit moment wordt er 578,5 ton PMD apart ingezameld en verwerkt. Dan blijft er echter nog 1188,4  
ton over in het restafval wat de verbrandingsoven in gaat. Door deze tonnen middels nascheiding er uit  
te halen, verlagen het tonnage dat verbrand wordt. Is dus een reductie van het rest afval.
Vraag 7. Service verhogend; de service neemt toe door de steeds kleiner wordende restafval fractie bij 
de pmd. Waar wordt deze conclusie uit getrokken? 

Door betere scheiding zal de hoeveelheid rest afval verder afnemen. Procentueel zal dat een steeds 
kleiner aandeel vormen van het totale afval. Door de Papier en GFT  naast het PMD (samen met het  
restafval)  aan  de  voordeur  in  te  zamelen,  zal  de  service  voor  de  bewoners  verbeteren.  Geen 
loopafstanden, hoge frequentie van inzamelen.
Vraag 8. Voorgestelde maatregelen betrekken inwoners actie bij de verduurzaming van de 
afvalinzameling. Is dit niet een aanname?

Dat klopt, maar is wel een ervaring opgehaald bij andere gemeenten in Nederland met eenzelfde set  
aan maatregelen.
Vraag 9. Waarom wordt er gekozen voor 20 euro per keer berekenen voor het ophalen van grofvuil. 
Wat is de onderbouwing (specificatie) voor kostendekkend? 

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 beter scheiding kan plaatsvinden van het grofhuishoudelijk  afval.  Als het grofhuishoudelijkafval 
wordt opgehaald, wordt het nagenoeg allemaal restafval en dus verbrand.  
.
Vraag 10. 26x per jaar de grijze gechipte container aanbieden. Hoe wordt geborgd dat er niet uit een 
niet afgesloten tuin de container ‘geleend’ wordt. Of men op vakantie is en alsnog de kliko wordt buiten 
gezet?



In onze plannen gaan we uit van de eerlijkheid van de bewoners van Ridderkerk. We 
zijn daarbij niet uitgegaan van uitzonderlijke situaties.   
Vraag 11. Wat is de verwachting met betrekking tot de hoogte van heffing restafval rijk 2020?

Antwoord: 
De  exacte  hoogte  is  niet  in  te  schatten.  De  signalen  vanuit  de  Rijksoverheid  en  daarmee  de 
verwachting is echter dat de belasting op het verbranden van rest afval verder zal toenemen vanaf 
2020.
Vraag 12. Hoe wordt illegale dumping van grofvuil tegen gegaan? 

Antwoord
In de plannen is extra BOA inzet meegenomen in de berekeningen. Naast communicatie en informatie  
naar de inwoners zal dit onder de aandacht worden gebracht. Elke gemeente die dit inzamelsysteem 
invoert heeft in de eerste drie maanden met ‘gedoe’ te maken gehad. Met handhaving en communicatie 
kan dit tot het minimum worden beperkt.  
Vraag 13. De kringloopwinkels halen steeds minder herbruikbare goederen op in verband met over-
aanbod. Hoe wordt hier mee om gegaan?

Antwoord
In onze gesprekken met Opnieuw & Co horen wij dat vraag en aanbod door de economische opleving 
juist enorm toeneemt.
Vraag 14. Ambities-doelen: We moeten eerst weten wat de mogelijkheden zijn waarop we het gedrag 
van inwoners kunnen beïnvloeden. Is dit al onderzocht, zo ja wat zijn de uitkomsten? 

Antwoord
Verandering  van  gedrag  gaat  niet  van  de  ene  op  de  andere  dag.  Het  huidige  gedrag  van  het 
weggooien van afval is in afgelopen jaren bij veel inwoners  een onbewuste gewoonte geworden. Om 
dat onbewuste gedrag te veranderen naar bewust gedrag, zijn de prikkels op service en prijs effectief 
gebleken in de best scorende gemeenten van Nederland als het gaat om het behalen van de VANG 
doelstellingen.
Vraag 15. Financiële prikkel; hoe wordt gecontroleerd dat men minder restafval aanbied en max pmd in 
container ( zie variabel tarief)

Antwoord
Jaarlijks wordt een sorteer analyse uitgevoerd van dit aangeboden afval. Hieruit moet dan de dalende 
hoeveelheid rest afval blijken.
Tevens monitoren we per maand wat de gescheiden ingezamelde fracties zijn. De maatregelen die  
worden voorgesteld moeten een verbetering laten zien.

Vraag 16. Service op restafval: Wie heeft er inzage bij het gebruik van de chip, persoonsgegevens, in 
hoeverre zijn de systemen ‘hack’-proof. ISO-certificering aanwezig? 

Antwoord
In  het  bestek  van  de  aanbesteding  is  met  al  deze  zaken  rekening  gehouden  en  als  harde  eis  
opgenomen. Privacy (AVG proof) en certificering zijn hier onderdeel van. 
Vraag 17. Papier en verenigingen; wordt er uitgegaan van een verkapte blijvende subsidiering?

Antwoord
Aan het einde van dit jaar lopen de huidige afspraken met de verenigingen af. We zullen voor het einde 
van dit  jaar met de verenigingen gaan overleggen welke prestaties worden verwacht als daar een 
vergoeding tegenover moet staan. 



Vraag 18. Mensen worden nog volop weggestuurd bij het milieustation omdat ze zaken 
kennelijk niet correct aanleveren. Wordt dit meegenomen in de communicatie?

Antwoord
Kort en bondig; Ja!
Vraag 19. Ja-ja sticker; in Amsterdam hebben folder-bedrijven al een omweg gevonden om toch te 
kunnen folderen. Hoe wordt dit afgedicht? Krijgen de mensen die nu nee/nee op de brievenbus hebben 
stickerverwijderaar om het te kunnen verwijderen? Komt er ook een Nee/ja sticker?

Antwoord
In Amsterdam is de JA-JA sticker een groot succes. De afdeling Handhaving heeft daar al een aantal  
boetes  uitgedeeld  als  de  folderbedrijven  toch  folders  door  de  brievenbus  blijven  gooien  als  de 
bewoners hebben aangegeven dat niet te willen. Als er een nee-nee sticker op de brievenbus zit is  
dezelfde boodschap als dat er geen sticker op de brievenbus zit.  Als er niets op de brievenbus is  
geplakt dan mogen er wel redactionele huis aan huisbladen worden bezorgd en politieke folders.
Vraag 20. Communicatie; er komt een actief communicatiebeleid. Communicatie is zenden en 
ontvangen. Zowel van gemeente als van en door inwoners. Hoe gaat dit gemonitord worden?

Antwoord
Uit de resultaten van scheiding en vermindering van het aantal kilo’s restafval zal blijken of de nieuwe  
inzamelmethode goed werkt. Uit het aantal vragen dat bij de gemeente binnenkomt zal ook moeten  
blijken of de nieuwe methode voor de inwoners duidelijk is. Er zal worden gewerkt met afvalcoaches 
die mondeling, inwoners die moeite hebben met afvalscheiden, zullen helpen.  
Vraag 21. Aanpak zwerfafval; Inwoners kunnen zich ergeren aan de hoeveelheid zwerfafval. Is dit dan 
nu niet aan de orde? Hoe gaat zwerfafval aangepakt worden?

Antwoord
Zwerfafval is niet één op één gelinkt aan het afvalbeleid. Verkeerd aangeboden afval kan daarentegen 
wel leiden tot zwerfafval. Door extra inzet van BOA’s die kunnen handhaven op verkeerd aangeboden 
afval en door middel van ketenafspraken met het domein Beheer & Onderhoud trachten we zo veel als  
mogelijk om zwerfafval te voorkomen dan wel snel op te ruimen. 
Vraag 22. Bij preventieve maatregelen (repair cafe, vrijwilligers initiatief) wordt alleen een bestaand 
initiatief genoemd. Is dit het enige wat er is en er komt? Wat zijn de voorgenomen preventieve 
maatregelen? Wat als het repair cafe ophoudt te bestaan, bv door te kort vrijwilligers.

Antwoord
Er zal in de communicatie aandacht zijn voor het zoveel mogelijk voorkomen van afval en het zo min 
mogelijk  kopen  van  verpakte  etenswaren  en  goederen.  Daarnaast  zal  via  de  VNG  druk  worden 
uitgeoefend op de producenten die hun verantwoordelijkheid moeten pakken voor het produceren van 
zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal. En als het wordt geproduceerd dat dit dan 100% recyclebaar 
is.
Vraag 23. Concreet; hoeveel afvalcoaches worden er in gezet? Hoeveel handhavers ter 
ondersteuning? Van welk budget gaat handhaving af?

Antwoord. 

De afvalcoaches zullen worden ingezet al naar gelang daar vraag naar is en zullen vanuit de NV BAR 
Afvalbeheer  worden  geleverd.  Het  voorstel  is  om  met  3  afvalcoaches  voor  het  gehele 
verzorgingsgebied van de NV BAR Afvalbeheer te starten. In de plannen voor Ridderkerk is rekening 
gehouden met  intensivering  van de handhaving  en afval  coaching tot  een  bedrag van € 60.000,-  
ingaande 2020. 
Vraag 24. Is het nieuw voor te stellen systeem gegarandeerd hufter-proof? 



Dat is geen enkel systeem.
Vraag 25. Wat is het nut van een chip op GFT-bakken (zie kostenplaatje 2,7milj)

Geregistreerde rol containers geven inzicht in het werkelijke aanbod van deze containers. Hiermee 
kunnen we op termijn de dagelijkse inzameling optimaliseren.
Daarnaast weten we precies wie welke inzamelmiddelen tot zijn/haar beschikking heeft en voorkomen 
we excessen van meerdere containers per huishouden of containers die door bedrijven langs de kant 
worden aangeboden.

Indien het de toegangscontrole betreft op de cocons bij de hoogbouw voor GFT;
De cocons worden afgesloten om een drempel voor foutief aanbieden van rest afval te voorkomen. Ook 
afval toerisme wordt hiermee voorkomen.
Vraag 26. Wat kost het reinigen van GFT bakken. Hoe staat de burger er tegenover dat de bakken niet 
meer gereinigd gaan worden.

Antwoord
Het reinigen van de GFT bakken kost op jaarbasis € 120.000,-. Ridderkerk is in Nederland de enige 
gemeente die deze service aanbiedt. Wij vinden het reinigen van de GFT containers meer een 
verantwoordelijkheid van de inwoners. 

Vraag 27. Bestaat dit voorgestelde systeem al elders in Nederland en wat zijn hun ervaringen? Zo ja, 
welke gemeentes zijn dat en zijn de leerervaringen meegenomen?

Antwoord
Ja. Dit systeem is al in verschillende gemeenten deels of volledig ingevoerd. Met een aantal van deze 
gemeenten is contact geweest om te leren van de ervaringen opgedaan bij implementatie.
Daar waar de volledige set  van maatregelen is  ingevoerd zien we dat  de scheidingsdoelstellingen 
worden benaderd of zelfs gerealiseerd.
Gemeenten waar contact mee is geweest, zijn o.a. de gemeenten in de Hoekse Waard, de gemeenten 
in het verzorgingsgebied van AVRI, gemeente Spijkenisse, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag. 
Daarnaast zijn er binnen de NV BAR Afvalbeheer verschillende mensen werkzaam die hun ervaringen 
hebben opgedaan bij andere gemeentelijke diensten, zoals Twente Milieu, Roteb en ASW Amsterdam
Vraag 28. Blz. 14/15 Variant 2 en 3. Het verschil tussen variant 2 en 3 is alleen het aantal keren 
aanbieden met of zonder chip. Wat is de vergelijking 2 en 3 beiden met chip?

Variant 2 is met service op restafval met een variabel tarief en met een chip.
Variant 3 is met service op grondstoffen met een vast tarief en met een chip.
Qua chip  is  er  geen  verschil  tussen  variant  2  en 3  omdat  we in  ieder  scenario  rekening  hebben 
gehouden met gechipte containers. Zie hiertoe ook het antwoord op vraag 25

Vraag 29. Wat kost het per ton afval nascheiden en wat levert het op (rendement). Wat kost het 
voorscheiden per ton afval en wat levert het op (rendement). Van beiden een specificatie. 

U vraagt inzicht in het verschil tussen bronscheiding vs nascheiding van PMD. Deze keuze raakt alle  
facetten  van  het  afvalbeleidsplan.  Denk  aan  de  operationele  kosten,  de  impact  op  tonnages  en 
daarmee de verwerkingskosten, investering op inzamelmiddelen, etc.
Onderstaande tabellen  geven een  totaal  vergelijk  van  alle  kosten  en  baten  van  bronscheiding  vs 



nascheiding.
In conclusie is bronscheiding PMD duurder en heeft een lager milieu rendement.

 Effecten op financiën (€ x 1000)

Maatregelen Afvalbeleid 2019 2020

Service op rest afval, variabel tarief, nascheiding PMD 910 1000

Service op rest afval, variabel tarief, bronscheiding PMD 910 1095

Meerkosten bronscheiding 0 95

 Scheidingspercentages

Maatregelen Afvalbeleid 2019 2020

Service op rest afval, variabel tarief, nascheiding PMD 51,7% 69,0%

Service op rest afval, variabel tarief, bronscheiding PMD 51,7% 67,6%

Lager milieu rendement (%) 0,0% -1,4%

 Effecten op scheiding (ingezameld kg/inw/jaar)

Maatregelen Afvalbeleid 2019 2020

Service op rest afval, variabel tarief, nascheiding PMD               220,17                  136,93               132,53 

Service op rest afval, variabel tarief, bronscheiding PMD               220,17                  144,86               139,84 

Lager milieu rendement (kilo)                       -                        7,93                   7,32 


