
 

Vragen vergaderstukken raadscommissie Ridderkerk 

Algemene informatie 

 Onderwerp/omschrijving vergaderstuk: Raadsinformatiebrief Actuele ontwikkelingen beleidsplan 

afval en grondstoffen d.d. 11 september 2020 

 Vergaderdatum: 1 oktober 2020 

 Steller en fractie: Edward Piena (VVD) en Karin Kayadoe (Leefbaar Ridderkerk) 

 Portefeuillehouder: de heer Japenga 

 Datum indiening vraag bij griffie: 25 september 2020 

 Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 1 oktober 2020 

Inleiding 

We waren voornemens om over het afvalstoffenbeleid mede naar aanleiding van de Rib d.d. 11 

september 2020 een aantal RvO 40 vragen te stellen. De Rib staat echter op de agenda van de 

Commissie Samen wonen komende donderdag 1 oktober en daarom lijkt het ons beter om de 

vragen in die commissievergadering te stellen. 

Op de website van de gemeente Ridderkerk was te lezen, dat er € 20,00 per m3 betaald diende te 

worden voor het ophalen van grof huishoudelijk afval. Recentelijk is dit op de website aangepast 

en staat vermeld dat er € 20,00 per keer ophalen betaald moet worden. De hoeveelheid afval die 

per keer opgehaald kan worden, is gelimiteerd tot 3m3. In de Tarieventabel afvalstoffenheffing 

2020 van de gemeente Ridderkerk staat dat het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke 

afvalstoffen per aanvraag € 20,00 kost. In deze tabel is geen limiet opgenomen voor de 

hoeveelheid afval die per aanvraag opgehaald wordt. Wij hebben hier een aantal vragen over. 

Tevens hebben wij een raadsinformatiebrief d.d. 11 september 2020 mogen ontvangen 

betreffende de actuele ontwikkelingen rond Beleidsplan afval en grondstoffen. Hieruit valt af te 

leiden dat de coronacrisis zorg heeft gedragen voor een vertraging van de uitrol van het nieuwe 

afvalbeleid. Ook hierover hebben we een aantal vragen. 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1  

Is het correct dat er per aanvraag maximaal 3m3 grof huishoudelijk afval opgehaald kan worden? 



 

Antwoord 1  

Ja, dat is correct.  

Vraag 2  

Indien de op te halen hoeveelheid tot 3m3 gelimiteerd is, op basis van welk besluit en/of welk 

artikel in de verordening is dit tarief dan gebaseerd? 

Antwoord 2  

Dit is gebaseerd op artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit 2016 behorende bij de 

Afvalstoffenverordening Ridderkerk: 

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 

2. Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels 

omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden: 

u. grof afval moet in hanteerbare eenheden worden aangeboden. De maximale 

hoeveelheid per aanbieding mag niet meer zijn dan 3 m3; 

Op basis van de nieuwe Afvalstoffenverordening, wordt eind van het jaar door het college een 

nieuw uitvoeringsbesluit vastgesteld. 

Vraag 3  

Indien het tarief per aanvraag geldt zonder beperkingen zoals afmetingen en hoeveelheid, is er 

dan in 2020 bij sommige inwoners teveel in rekening gebracht, toen zij meer dan 3m3 grof 

huishoudelijk afval in één keer wilde laten ophalen, omdat zij op basis van het vermelde op de 

website meerdere aanvragen hebben moeten indienen?  

Antwoord 3  

Het is niet voorgekomen dat er bij inwoners te veel in rekening is gebracht. 

Vraag 4  

Zijn er inwoners geweest die moesten bijbetalen, omdat bij het ophalen is gebleken, dat er meer 

dan de gemelde 3m3 grof huishoudelijk vuil stond? 

Antwoord 4  

Nee, er is steeds € 20 ,- per afspraak gerekend. 



Vraag 5  

Indien er voor het ophalen van grof huishoudelijk afval teveel in rekening is gebracht, wanneer 

wordt het onverschuldigd betaalde dan terugbetaald en op welke wijze worden de 

belanghebbenden daarvan op de hoogte gesteld? 

Antwoord 5  

Niet van toepassing. 

Vraag 6  

Is het correct te stellen dat de vertraging in de uitrol van het nieuwe afvalbeleid niet alleen zijn 

oorzaak vindt in de coronacrisis? Zo nee, waarom is dat dan geen juiste bewering? De productie 

van geschikte/goedwerkende passen had toch al vertraging opgelopen, voordat corona de kop op 

stak? 

Antwoord 6  

Het klopt dat de ontwikkeling van een softwarekoppeling tussen containers en de NV BAR-

Afvalbeheer vertraging had opgelopen (zie o.a. de Raadsinformatiebrieven van 29 mei en 11 

september j.l.). Dit is versterkt door de coronacrisis. Uiteindelijk is besloten om de invoering van 

het variabel tarief uit te stellen.   

Vraag 7  

Het besluit over het Beleidsplan afval- en grondstoffen 2019-2023 kon toendertijd niet uitgesteld 

worden om zaken beter te bekijken. Bij de uitvoering wordt nu forse vertraging opgelopen. 

Sommige zaken zoals het voorleggen van uitbreidingsmogelijkheden van huidige locaties van 

ondergrondse containers en toekomstige containerlocaties aan onze inwoners had al aan het 

begin van dit jaar uitgevoerd kunnen worden. Mede omdat 2020 als een gewenningsjaar voor het 

nieuwe beleid is aangekondigd.  

Waaruit blijkt dat het college (de uitvoering van) dit plan urgent vindt en de nodige maatregelen 

heeft genomen om de vertraging tegen te gaan? 

Antwoord 7  

De urgentie van het afvalplan blijkt uit de grote kostenstijgingen die we met name in de 

verwerkingen van afval en grondstoffen zien, mede gezien de doelstellingen die in het 

afvalbeleidsplan zijn vastgesteld. Er lag een plan van aanpak voor uitrol klaar; dat is onmogelijk 

geworden door corona crisis. De huidige planning houdt rekening met onvoorziene 

omstandigheden zoals een tweede coronagolf en eventuele vrieskou. 



Vraag 8  

Verenigingen van Eigenaren zijn volgens onze informatie geïnformeerd waar eventueel de nog te 

plaatsen ondergrondse containers geplaatst zouden moeten worden.  

Waarom hebben deze verenigingen ‘slechts’ 2 weken de tijd gekregen om te reageren, terwijl 

onderlinge communicatie/overleg tussen verschillende belanghebbenden door corona een stuk 

lastiger is?  

Antwoord 8  

VvE’s zijn vooraf benaderd. Eind 2019 en begin 2020 heeft de NV BAR-Afvalbeheer gesprekken 

gevoerd met voorzitters van VvE’s. Hieruit zijn locaties voor ondergrondse containers gekomen. 

De NV BAR-Afvalbeheer heeft sindsdien onderzocht of deze locaties daadwerkelijk mogelijk zijn in 

verband met leidingen en kabels.  

Er is inmiddels een conceptlocatieplan opgesteld. Deze is te vinden op de website van de NV 

BAR-Afvalbeheer. Verenigingen van Eigenaren (en alle overige betrokkenen) hebben twee weken 

de tijd om te reageren op ondergrondse containerlocaties in een informeel traject. Er is gekozen 

voor dit extra – aanvullende – informele traject om eventuele onvolkomenheden van tevoren te 

inventariseren en in gesprek te gaan. De formele zienswijzeprocedure zal eind oktober starten, na 

collegebehandeling. Op basis van de Inspraakverordening van de gemeente Ridderkerk hebben 

inwoners dan zes weken de tijd om hun zienswijze naar voren te brengen.  

Verenigingen van Eigenaren en inwoners hebben dus acht weken in totaal om hun bezwaren bij 

de gemeente aan te kaarten. 

Vraag 9  

Kan de portefeuillehouder garanderen dat inwoners van hoogbouw met hun afval maximaal 200 

meter hoeven te lopen, wanneer ondergrondse containers geplaatst zijn? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 9  

Het uitgangspunt van het conceptlocatieplan is een maximale loopafstand van 200 meter tussen 

hoogbouwwoningen en ondergrondse containers voor PMD+rest en GFT-cocons. De 

verzamelcontainers voor oud papier/karton en glas worden bij natuurlijke aanlooproutes geplaatst. 

Vraag 10  

De coronacrisis is nog niet voorbij. Waarom zouden wij erop mogen kunnen rekenen, dat de 

nieuwe planning wel gehaald gaat worden? 

Antwoord 10  



Het virus laat zich niet plannen, maar we hebben daar rekening mee gehouden in de planning. 

Maar als er nadere richtlijnen komen vanuit de overheid waardoor het niet mogelijk is voor de 

aannemers om ondergrondse containers te plaatsen, dan gaat de planning uitlopen en dat kan de 

gemeente niet beïnvloeden. 

Vraag 11  

Er wordt aangegeven, dat de inwoners sinds 15 maart jl. aanzienlijk meer huisvuil hebben 

aangeboden.  

Is het gevolg hiervan geweest, dat er in de afgelopen periode meer minicontainers geledigd 

moesten worden, waardoor de organisatie de zeilen moest bijzetten en aan welke omvang moeten 

wij dan denken? Of is er voornamelijk bij het afvalaanbiedstation meer grof huishoudelijk afval 

aangeboden? 

Antwoord 11  

Beide waren het geval. Verzamelcontainers zaten sneller vol, waardoor de NV BAR-Afvalbeheer 

vaker vuilniswagens in moest zetten. Daardoor moesten ze ook vaker naar de stortlocatie voor het 

legen van het voertuig. Het afvalaanbiedstation had veel meer bezoekers dan gebruikelijk, en dus 

een hoger aanbod van grondstoffen. 

Ook was het aanbod van minicontainers hoger dan voorheen. Ze zaten voller, waardoor 

vuilniswagens vaker moesten storten. Er werd niet frequenter geleegd. De routes zijn bepaald op 

het aantal aansluitingen wat een minicontainer heeft, rekening houdend met de P90-norm. In de 

praktijk wordt nooit 100% van de minicontainers aangeboden voor lediging, omdat inwoners 

bijvoorbeeld met vakantie zijn. Gedurende de coronacrisis zagen we dat dit aanbodpercentage 

hoger werd. 

In het algemeen veranderde de samenstelling van het afval doordat inwoners hun zolders en 

schuren gingen opruimen in die beginperiode van de coronacrisis. Dit betreft een landelijke trend 

die door alle inzamelaars en gemeenten is waargenomen en waar in de media ook flink aandacht 

voor is geweest. 

Vraag 12  

Waardoor heeft de ontwikkeling van een softwarekoppeling tussen de NV BAR-Afvalbeheer en de 

Afdeling Belastingen van de gemeente vertraging opgelopen? Is wellicht het feit dat aan het begin 

van dit jaar geen goed werkende passen zijn geleverd één van de redenen van de vertraging?  

Antwoord 12  

De vertraging is ontstaan vanwege de leverancier die de koppeling van de toegangspassen aan 

de toegangscontrole systemen niet op orde had. Door de ‘lockdown’ zijn deze procedures langer 

gaan duren, aangezien werknemers minder beschikbaar waren.  



De koppeling met de afdeling Belastingen komt pas daarna als de passen fysiek worden gebruikt 

en er registratie plaatsvindt. Dit was (is dus nog niet de situatie). 

Vraag 13  

Inwoners zouden invloed kunnen uitoefenen op de eigen kosten van hun afval. In het nieuwe plan 

was aangegeven dat de kosten voor de inwoners voor hun afvalverwerking zeker niet zouden 

stijgen. Ook al gaat de kostenstijging wellicht deels gedempt worden door deze uit de Algemene 

Reserve te betalen, indirect betalen de inwoners het nog steeds zelf. Ook al was wellicht een deel 

van kostenstijgingen niet te voorzien, de inwoners kunnen door de vertragingen in de uitvoering 

van het afvalplan, die naar onze mening niet alleen het gevolg is van de coronacrisis, zelf ook 

geen invloed op hun kosten uitoefenen.  

Is het college het met ons eens, dat men de zaken iets te rooskleurig heeft voorgespiegeld wat 

betreft de kosten voor de inwoners en zo nee, waarom vindt het college dat dan niet? 

Antwoord 13  

Het kostenaspect is, als gevolg van marktwerking, aan de voorkant niet volledig te voorspellen. 

Hier kunnen wij dan ook geen garanties over afgeven. Onze beleidsplannen zijn er op gericht om 

de afvalstromen beter te gaan scheiden, wat resulteert in hergebruik van grondstoffen en minder 

verbranding. Daar zien we reeds nu al resultaten van. 

Mede door de coronacrisis zijn opbrengsten van grondstoffen fors gekelderd en de kosten voor de 

verwerking van afval sterker gestegen dan gedacht. Dat was niet te voorzien. 
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