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Vragen en antwoorden 

Het nieuwe afvalbeleid is nog niet helemaal uitgerold, maar inmiddels zijn al wel de nodige 

ervaringen opgedaan. Er worden inmiddels al wel successen geboekt: een vermindering van het 

aanbod van restafval van 247kg per inwoner per jaar naar 175kg, en een stijging van het 

scheidingspercentage van 53% in 2019 naar 67% over de eerste helft van 2020. Naar aanleiding 

van deze resultaten hebben we de volgende vragen. 

Vraag 1 

Is in dit lagere aanbod van restafval ook het (tijdelijke) extra aanbod aan het begin van de corona 

crisis meegenomen?  

Antwoord 

Ja, het complete aanbod is in de cijfers verwerkt.  

Vraag 2 

Op welke onderdelen van het beleidsplan vinden nu de grootste positieve effecten plaats? Is de 

stijging bijvoorbeeld vooral te wijten aan een betere inzameling van papier of GFT? Is dit vooral 

een effect vanwege het principe van nascheiding? Of is er bijvoorbeeld bij de hoogbouw nu een 

sterke verbetering van het scheidingspercentage zichtbaar? 

Antwoord 



Door de uitgifte van minicontainers voor papier en karton zien we een stijging in de scheiding van 

papier. Bij de realisatie van het vlekkenplan, door de plaatsing van meer ondergrondse containers 

voor papier, zal nog meer papier gescheiden in worden gezameld.  

We zien tevens een stijging in het aantal kilo’s PMD die door nascheiding eruit worden gehaald. 

Het aantal kilo’s is overigens relatief weinig, omdat het vooral volumineus materiaal is.  

Wat betreft GFT helpt de plaatsing van GFT-cocons. Bewoners van de hoogbouw kunnen hun 

GFT nu gescheiden inleveren, wat leidt tot een behoorlijke stijging van het ingezamelde GFT.  

De scheidingsresultaten van de hoogbouw zullen nog verder verbeteren als extra ondergrondse 

containers geplaatst zijn en de ondergrondse containers en GFT-cocons worden afgesloten.  

Vraag 3 

Op grond van de resultaten tot nu toe, en de nog verder uit te rollen onderdelen van het 

beleidsplan, welke groeimogelijkheden in scheidingspercentage c.q. lager aanbod in restafval lijkt 

op dit moment haalbaar op de korte termijn? 

Antwoord 

De verwachting is dat met name het afsluiten van ondergrondse containers en GFT-cocons ervoor 

zorgt dat er minder restafval zal zijn en dat de scheidingsresultaten zullen verbeteren. De 

vastgestelde doelstellingen zullen we dit jaar nog niet halen. Deze ontwikkelingen zullen zeker een 

positieve bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het afvalbeleidsplan. 

Daarnaast is het van belang continu inwoners te wijzen op het belang van een goede 

afvalscheiding (wat leidt tot herbruikbare grondstoffen).  

Vraag 4  

In het nieuwe beleidsplan is de keuze gemaakt voor nascheiding. Dat was, en is nog steeds in 

ontwikkeling. Wat zijn de ervaringen over deze manier van scheiden van grondstoffen en restafval 

voor Ridderkerk? Kunnen we al op basis van de praktijk stellen dat we hierin een juiste keuze 

hebben gemaakt? 

Antwoord 

Ja, de juiste keuze is gemaakt. De ervaring is namelijk dat het nascheiden van PMD en restafval 

een positief effect heeft. De huidige verwerker is nu bezig met een scheidingsinstallatie voor 

incontinentie materiaal, wat zou leiden tot nog een beter scheidingsresultaat. Papier en GFT wordt 

bij de bron gescheiden, wat wil zeggen bij mensen thuis.  



Vraag 5 

Het oorspronkelijk beoogde wenjaar 2021 wordt ingekort tot een half jaar. Dat wenjaar was niet 

alleen bedoeld om het systeem technisch te testen en kinderziektes op te lossen, maar ook om 

onze inwoners bewust te laten maken van de kosten en mogelijke besparingen die zou kunnen 

worden opgeleverd na invoering van gedifferentieerde tarieven. 

Op welke wijze kunnen onze inwoners in de nieuwe planning hieraan daadwerkelijk gaan 

wennen?  

Hoe worden eventuele mogelijke kostenbesparingen (of hogere kosten) voor hen in beeld 

gebracht? 

Antwoord 

We denken dat een wenperiode van een halfjaar voldoende is. Overigens is door de uitrol van de 

minicontainers en de cocons voor die onderdelen al gewenning opgetreden. We kunnen in het 

genoemde half jaar de kinderziektes eruit halen.  

Uiteindelijk kunnen inwoners in de toekomst via de Afvalteller hun scheidingsresultaten zien. Er 

wordt nog onderzocht of die resultaten, in een latere fase, via de app getoond kunnen worden.  

Vraag 6 

Kunnen we de positieve resultaten van afval scheiden door onze inwoners ook meenemen naar 

bedrijven en andere organisaties ter aanmoediging om ook het restafval terug te dringen?  

Wordt hier naast de uitrol van het afvalplan voor inwoners ook al actief aan gewerkt? 

Antwoord 

De NV BAR-Afvalbeheer richt zich volledig op het inzamelen van huishoudelijk afval. Als 

gemeente zetten we ons in – in onze contacten met bedrijven en verenigingen – om het 

onderwerp onder de aandacht te brengen en bewustwording te creëren. 
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