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Vraag 1 De ambitie van de VANG-doelstellingen is dat gemeenten in 2020 75% van het restafval 
scheiden  in  herbruikbare  grondstoffen  (hetgeen  neerkomt  op  ongeveer  10  kilo  restafval  per 
persoon).  Dit  blijkt  voor Ridderkerk onhaalbaar.  Wanneer  verwacht u dat  bij  invoering van uw 
voorkeursvariant dit scheidingspercentage wordt gehaald?
Antwoord 
Als  gemeente  zullen  we  zorgen  dat  aan  alle  voorwaarden  (inzamelvoorzieningen  etc)  wordt 
voldaan om dit percentage te halen. Als de inwoners voldoende hun medewerking gaan verlenen 
kan de doelstelling binnen 5 jaar worden behaald. Daar zal de communicatie maar ook de service 
en financiële prikkels bij gaan helpen. (NB Het is geen 10 maar 100 kilo restafval)
Vraag 2 Bij het vorige afvalplan is aangegeven dat de afvalstoffenheffing voor inwoners omlaag 
zou gaan. In 2020 wordt de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens echter met € 45 
en voor eenpersoonshuishoudens met € 29 verhoogd. Hoe is in het aangepaste afvalplan geborgd 
dat huishoudens (die niet meer dan de in de afvalstoffenheffing inbegrepen hoeveelheid restafval 
aanbieden) er de komende jaren financieel op vooruitgaan of in ieder geval niet op achteruit? 
Antwoord
Ten opzichte van het vorige afvalbeleidsplan zijn er ontwikkelingen. De tarieven voor de 
verwerking van afval zijn behoorlijk gestegen, de Rijksoverheid heeft de belasting op restafval met 
145% verhoogd, de opbrengst voor grondstoffen is verlaagd. Deze factoren zorgen er voor dat de 
verlaging van het tarief uit het vorige plan niet haalbaar is.
In hoeverre de rijksoverheid de belasting op afval nog verder laat stijgen is niet in te schatten. De 
tarieven voor de verbranding van restafval en de opbrengst voor grondstoffen zijn uiteraard ook 
aan verandering onderhevig. Op basis van deze onzekerheden is niet te garanderen dat de 
tarieven in de toekomst niet verder stijgen, dan wel kunnen dalen.
Rekening houdende met de nu bekende tarieven en de kosten voor de uitvoering van het 
afvalbeleidsplan stijgt het tarief uiteindelijk gemiddeld met € 37,- per huishouden. (€ 45,- 
meerpersoonshuishouden en € 29,- éénpersoonshuishouden)

Vraag 3a In 2018 konden inwoners op verzoek één keer per maand hun grof huishoudelijk afval 
kosteloos laten ophalen door de gemeente.  U wilt  hier  nu € 20 per keer voor gaan rekenen. 
Hoeveel huishoudens hebben in dit jaar van deze mogelijkheid gebruikgemaakt? Hoe verhoudt dit 
aantal zich tot het totale aantal huishoudens? Graag in uw antwoord zowel de aantallen als de 
percentages noemen.
In 2018 hebben in totaal 2559 huishoudens binnen de gemeente Ridderkerk gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om gratis grof huishoudelijk  afval op te laten halen.  Dit betreft  12.4% van het 
totaal aantal huishoudens.



Vraag 3b Hoeveel van deze huishoudens hebben hun grof huishoudelijk afval meer dan één keer 
laten ophalen door de gemeente? Hoe verhoudt dit aantal zich tot het totale aantal huishoudens 
dat hun grof huishoudelijk afval heeft laten ophalen? Graag in uw antwoord zowel de aantallen als 
de percentages noemen.

In 714 gevallen zijn er 2 of meer (max 7) afspraken gemaakt, wat neerkomt op 3.4%
Vraag 4 Het kosteloos blijven ophalen van het grof huishoudelijk afval kost € 106.000 per jaar. 
Daarbij  is  ervan  uitgegaan  dat  huishoudens  één  keer  per  maand  op  verzoek  hun  grof 
huishoudelijk afval door de gemeente kunnen laten ophalen. Hoeveel kost het als huishoudens 
één keer per jaar op verzoek hun grof huishoudelijk afval kosteloos kunnen laten ophalen door de 
gemeente? Graag in uw antwoord ook de kosten betrekken die gemoeid zijn met de mogelijkheid 
voor minima om hun grof huishoudelijk  afval twee keer per jaar op verzoek kosteloos door de 
gemeente te laten ophalen.
Antwoord
Uit de beantwoording van 3a en 3b blijkt niet dat de huishoudens van Ridderkerk eens per maand 
hun grof afval aanbieden.
Het aantal huishoudens in Ridderkerk is 21.000. De kostprijs is 40 euro per keer. Dit is dan een  
bedrag van € 840.000. 
In Ridderkerk worden aan 832 huishoudens kwijtschelding van Afvalstoffenheffing verleend.


