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Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

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

ervaringen opgedaan.  

Kunt u aangeven wat tot nu toe de meest voorkomende klachten zijn (geweest)? 

Antwoord 

In het begin van het jaar kwamen er vooral klachten binnen over het afsluiten van de 

verzamelcontainers en de gevolgen daarvan (volle containers). 

Vraag 2 

Op welke wijze is/wordt het beleid aan de hand van deze klachten bijgesteld?  

Antwoord 

Tot op heden is hier nog geen noodzaak voor geweest.  

Vraag 3  

U geeft aan dat inwoners sinds de ‘lockdown’ van 15 maart aanzienlijk meer huisvuil hebben 

aangeboden. Daarnaast kende het afvalaanbiedstation volgens u een ongekend drukke periode.  

Kunt u dit onderbouwen met cijfers?  

Antwoord 



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 4  

Zit het aanbieden van huisvuil en grof afval inmiddels weer op het gebruikelijke niveau of is er ten 

opzichte van voorgaande jaren nog steeds sprake van een toename? 

Antwoord 

We zien dat het huishoudelijk afval wel weer wat afneemt recent. Er is wel een toename zichtbaar 

in papier en karton. Waarschijnlijk omdat mensen nu vaker de weg weten te vinden naar de 



verschillende webwinkels. Wat de nieuw afgevaardigde maatregelen door de overheid voor impact 

gaan hebben op het koopgedrag van mensen en het aanbod van huishoudelijk afval is nog even 

afwachten. Wel denken we dat een toenemend aantal thuiswerkers weer een verschuiving zal 

inhouden van bedrijfsafval naar huishoudelijk afval. 

Vraag 5  

Op eerdere schriftelijke vragen van ons en Leefbaar Ridderkerk heeft u geantwoord dat VvE’s 

ervoor kunnen kiezen om het gft-afval inpandig te blijven inzamelen. 

Kunt u aangeven of er ook mogelijkheden zijn om het restafval en papier inpandig in te blijven 

zamelen en zo ja, welke mogelijkheden dat zijn?  

Antwoord 

Nee, deze mogelijkheden zijn er niet.  

Vraag 6  

Wat is de maximale afstand die inwoners moeten lopen naar de ondergrondse containers?  

Hoe wordt er omgegaan met de situatie als het onverhoopt niet mogelijk is om de ondergrondse 

containers binnen deze afstand te plaatsen? 

Antwoord 

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.  

Alle ondergrondse containers worden overlegd met betrokkenen. Indien het vinden van een locatie 

niet lukt, zal gezocht worden naar een oplossing. 

Vraag 7 

U geeft aan dat het onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van huidige locaties van 

ondergrondse containers en toekomstige containerlocaties is afgerond. Bewoners van het 

Prunusplantsoen hebben eerder de wens geuit voor een ondergrondse papiercontainer dichter bij 

de flats. Dit zou worden meegenomen in het onderzoek.  

Kunt u aangeven of hierover contact is opgenomen met de VvE(‘s) en of deze wens wordt 

ingewilligd?  

Antwoord 

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 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 8 

De afvalstoffenheffing stijgt in 2021 voor het tweede achtereenvolgende jaar fors. In 2020 steeg 

de afvalstoffenheffing met 16%. Dit betekende dat eenpersoonshuishoudens € 29 en 

meerpersoonshuishoudens € 45 meer zijn gaan betalen. In 2021 zou de afvalstoffenheffing voor 

een eenpersoonshuishouden met € 100 zijn gestegen. U kiest ervoor om deze stijging over vier 

jaar uit te smeren. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing voor een eenpersoonshuishouden 

volgend jaar met € 15 en voor een meerpersoonshuishouden met € 23 stijgt. Dit komt neer op een 

stijging van 7% respectievelijk 7,7%.  

Waarom is ervoor gekozen om de afvalstoffenheffing met meer dan de inflatiecorrectie te 

verhogen, terwijl het variabel tarief (het tarief waarmee inwoners die hun afval goed scheiden een 

korting kunnen krijgen op de afvalstoffenheffing) ook volgend jaar nog niet wordt ingevoerd?  

U had er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om de afvalstoffenheffing voor nu alleen met de 

inflatiecorrectie te verhogen en de voorgenomen tariefsverhoging pas na invoering van het 

variabel tarief over meerdere jaren uit te smeren. 

Antwoord 

Uitgangspunt is dat inwoners betalen voor het afval dat zij produceren. Daarvoor is het 

uitgangspunt gehanteerd (zie Belastingnota 2020) van een 100% kostendekkende tarief voor de 

afvalstoffenheffing. Om inwoners te laten wennen aan de hogere heffing wordt dit stapsgewijs 

ingevoerd. Ook bij gedifferentieerde tarieven hebben we te maken met sterk gestegen kosten en 

gaan we uit van kostendekkende tarieven. Omdat het voordeel niet behaald kan worden door 

betere scheiding, hebben we er voor gekozen om de tarievenstijging gefaseerd in te voeren. 



Vraag 9.  

Kunt u concreet aangeven welk deel van de totale tariefsverhoging (dus niet enkel het 

uitgesmeerde deel van 2021) wordt veroorzaakt door landelijk beleid en welk deel is het gevolg 

van het lokale afvalbeleid? Graag in uw antwoord zowel de absolute getallen als de percentages 

aangeven. 

Antwoord 

In de meerjarenraming van de begroting 2020 is in 2021 € 5.772.000 aan kosten begroot. De 

totale kosten stijging in 2021 is € 1.786.000 (30,9%). Zie onderstaande tabel. 

Oorzaak 

agv 

landelijk 

/ lokaal 

beleid Omschrijving Bedrag Percentage Toelichting 

landelijk Afvalbelasting 
           

175.000  -10% 

Stijging van de 
verbrandingsbelasting van ca. € 
19,40 per ton 

landelijk Besparing 
           

200.000  -11% agv invoering van diftar  

landelijk Verwerking marktwerking 
           

500.000  -28% 
hogere tarieven verwerking, lagere 
voor grondstoffen 

landelijk 

Bedrijfsvoering; indexering, 
loonkosten, verdeelsleutel 
gemeenten;  

           
217.000  -12% 

indexering kosten bedrijfvoering 
(bijv. brandstoffen verzekeringen 
ed.), loonkosten (indexering en 
premie stijgingen), 
verdeelpercentage gemeenten;  

lokaal Bedrijfsvoering;  
           

228.000  -13% 
frontoffice/kcc en extra ritten 
zaterdaginzameling, Ja-Ja sticker 

lokaal Btw 
           

371.000  -21% 
meer btw agv extra stijging van de 
kosten 

lokaal Overige gemeente 
             

36.000  -2% 
overhead en perceptiekosten 
heffing en invordering 

lokaal Kapitaallasten 
             

25.000  -1% agv investeringen in 2020 

  Overige 
             

34.000  -2% 
 

    
       

1.786.000  -100%   

 



Vraag 10 

In hoeverre werkt de vertraging bij de uitrol van het nieuwe afvalbeleid door in de tariefstijging? 

Antwoord 

Het effect van het uitstellen van het variabel tarief, het niet realiseren van een ingeboekt voordeel, 

is € 200.000. Dit is als lasten meegenomen in de kostentoerekening. De invoering van het variabel 

tarief zal waarschijnlijk niet langer leiden tot daling van de totale kosten maar eerder tot een 

beperking van de stijging.  

Vraag 11 

Kunt u aangeven hoe kan het dat in Ridderkerk de afvalstoffenheffing wederom fors stijgt terwijl de 

stijging in Barendrecht waar het tarief overigens hoger ligt dan in onze gemeente zich beperkt tot 

enkele euro’s? Beide gemeenten maken immers gebruik van de NV BAR Afvalbeheer.  

Antwoord  

Wij herkennen de stelling dat in Barendrecht de tarieven slechts met enkele euro stijgen niet.  

Vraag 12  

In 2021 wordt het volledige btw-tarief doorberekend in de afvalstoffenheffing. Gaat het hier om een 

wettelijke verplichting of om een lokale beleidskeuze? Graag uw antwoord toelichten. 

Antwoord 

Het toerekenen van de BTW aan de kosten van afval is een beleidskeuze. 

Het opleggen van de afvalstoffenheffing is een bevoegdheid van de gemeenteraad en geen 

verplichting. Welke kosten worden toegerekend aan de wettelijke inzamelplicht van huishoudelijk 

afval en in hoeverre het tarief voor de afvalstoffenheffing kostendekkend is, is ook aan de 

gemeenteraad. De totale opbrengst door het opleggen van afvalstoffenheffing mag niet meer dan 

100% zijn. Voor het bepalen van welke kosten en in welke mate deze kosten aan de 

afvalinzameling mogen worden toegerekend is door de VNG een handreiking opgesteld. 

Vraag 13 

Kunt u aangeven hoe in voorgaande jaren met het btw-tarief binnen de afvalstoffenheffing is 

omgegaan? 

Antwoord 

Ook in het verleden werd de BTW gerekend tot de kosten van de inzamel- en verwerkingskosten 

van huishoudelijk afval die via de afvalstoffenheffing worden verrekend. 



In 2020 is er geen BTW berekend over de extra lasten als gevolg van het nieuwe afvalbeleidsplan. 

In het betreffende raadsvoorstel is geen rekening gehouden met BTW (ca. € 100.000) over de 

extra lasten en is hierover geen besluit genomen. In de Kadernota 2021 is besloten dat de 

volledige BTW in de berekening moet worden meegenomen. Bij het opstellen van de kadernota 

was niet bekend dat de kosten hard zouden stijgen. Deze stijging wordt nu ook inclusief ca. € 

250.000 BTW via het tarief verrekend.  

Vraag 14 

Inwoners ergeren zich aan het bijplaatsen van afval bij vuilcontainers en aan zwerfafval. Op 

eerdere vragen die wij hierover hebben gesteld, is aangegeven dat er twee extra medewerkers 

worden ingezet om de bijplaatsingen op te ruimen.  

Gaat het hier om een permanente of een tijdige inzet? Als het gaat om een tijdige inzet, kunt u 

aangeven tot wanneer deze medewerkers worden c.q. zijn ingezet?  

Antwoord 

Het gaat om een structurele inzet. De twee extra medewerkers zijn één BOA en één algemeen 

ondersteunend medewerker (garantiebaan). Naast deze medewerkers, ruimen de medewerkers 

die afvalbakken legen en zwerfafval opruimen, ook naastplaatsingen op die zij constateren. Deze 

medewerkers informeren de BOA’s bij het aantreffen van (adres)gegevens. 

Vraag 15 

Wij hebben eerder ook vragen gesteld over het feit dat inwoners vinden dat op sommige plekken 

in de gemeente te weinig prullenbakken zijn. Toen is aangegeven dat geïnventariseerd wordt 

welke bakken bijna altijd leeg zijn en dat het de bedoeling is om deze bakken te verplaatsen naar 

plekken waar een tekort wordt ervaren.  

Hoe staat het met deze inventarisatie en zijn er al bakken verplaatst? 

Antwoord 

Alle afvalbakken die in de gemeente staan, worden altijd gemonitord door de medewerkers die de 

bakken legen. De inventarisatie is een doorlopend proces om afvalbakken efficiënt te gebruiken. 

Als er een melding/vraag binnenkomt van een inwoner over extra afvalbakken, gaan wij in overleg 

met de inwoner en bekijken we wat de beste optie is. Verschillende scenario’s zijn mogelijk: een 

afvalbak plaatsen, verplaatsen, verwijderen, combineren en/of vergroten. 

Afgelopen maanden zijn diverse aanvragen geweest en zijn afvalbakken bijvoorbeeld verplaatst. 

Het streven is om afvalbakken op strategische en efficiënte locaties te plaatsen. 
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