
 

TOEZEGGINGEN COMMISSIEVERGADERING  

De commissie: Samen wonen  

Vergaderdatum: 7 maart 2019 

Steller en fractie: 1 en 5. dhr. E. Piena, VVD; 2. mw. P.J. van Nes – de Man, Bo1; 3 en 4. dhr. J. Rijsdijk, 

PvdA;  

Agendapunt: 4 Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019 - 2023 

Portefeuillehouder: dhr. M. Japenga 

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 14 maart 2019 

 

 

Vraag 1 
a. Als vuilniswagens met restafval uit verschillende gemeenten hun lading lossen, wordt dit dan 

samengevoegd en zo ja, hoe is dan bij de nascheiding bekend hoeveel kilo ‘goede producten’ er in het 
restafval van Ridderkerk zitten. 

b. En hoe werkt dit bij het afvalbrengstation waar inwoners van 4 gemeenten hun grof vuil brengen. 
 

Antwoord  
a. Het restafval wordt per gemeente ingezameld en naar de verwerker gebracht. Het totaal aantal kilo’s is 

bekend doordat het inzamelvoertuig voor en na het storten van het afval wordt gewogen. Om te bepalen 
hoeveel PMD er nu in dit restafval voor een specifieke gemeente aanwezig is, worden door de 
verschillende aanbieders verschillende methoden gebruikt. Er zijn verwerkers die kiezen om een 
sorteerproef van een inzamelvoertuig steekproefsgewijs uit te voeren. Er zijn verwerkers die de 
sorteeranalyses van de gemeenten zelf gebruikt om de verrekening te laten plaatsvinden en er zijn 
verwerkers die het solidariteitsprincipe hanteren. 

 Voor het grof afval dat naar het aanbiedstation HVC wordt gebracht wordt er een verdeelsleutel 
toegepast o.b.v. gemeentelijke herkomst door middel van pasregistratie. 
 

Vraag 2 
Wat heeft de voorlichtingscampagne voor het vorige Afval beleidsplan tot nu toe gekost. 
 

Antwoord  
De voorlichtingscampagne uit het vorige afvalbeleidsplan heeft tot nu toe € 15.000 gekost. 
De kosten die de NV BAR-Afvalbeheer maakt zijn jaarlijks afgerekend met de gemeente Ridderkerk, 
waardoor de restantbudgetten tevens zijn vervallen. 
In het nieuwe afvalbeleidsplan is een nieuwe calculatie gemaakt voor de benodigde budgetten voor de 
voorlichtingscampagne. 
 
 

Vraag 3 
De tarieven stijgen met € 45 voor meerpersoonshuishoudens en met € 29 voor 
eenpersoonshuishoudens. Welk deel daarvan is het gevolg van het voorliggende nieuwe 
Afvalbeleidsplan. 
 

Antwoord  
Zoals aangegeven tijdens de behandeling van het afvalbeleidsplan in de commissie Samen wonen is de 
begroting van de gemeente op basis van het vorige afvalbeleidsplan met € 250.000,- verlaagd. 
Aangezien de maatregelen niet zijn doorgevoerd, moet de begroting hiermee structureel worden 



 

aangepast. Op basis van het aantal woonruimten van de gemeente betekent dit een verhoging van  
€ 12,-. Deze verhoging is verwerkt in bovengenoemde tariefstijging. Dat betekent concreet dat voor een 
meerpersoonshuishouden de kosten met € 33 en voor een eenpersoonshuishouden met € 17 zijn 
toegenomen door het nieuwe inzamelconcept zoals beschreven in het beleidsplan Afval en Grondstoffen. 
Daarnaast wordt de verhoging mede veroorzaakt door de verhoging van de verbrandingsbelasting van 
13 euro in 2018 naar 32 euro per ton restafval in 2019. 
 

Vraag 4 
Kunnen de kosten voor het gratis blijven ophalen van grof huishoudelijk afval van € 106.000,00 nader 
worden geduid en wat is de relatie tussen dit bedrag en de genoemde tarieven van € 20 en € 40. 
 
 

Antwoord 
Abusievelijk is een bedrag van € 106.000,- genoemd. Hieronder volgt de goede berekening. 
 
De kostprijs van het ophalen en verwerken van grof huishoudelijk afval op afspraak bedraagt € 40,- per 
afspraak. 
In 2018 hebben  2559 huishoudens hiervan gebruik gemaakt om grof huishoudelijk afval gratis te laten 
ophalen. In totaal zijn dat 3610 afspraken, 710 huishoudens hebben meerdere keren grof huishoudelijk 
afval op laten halen. In totaal zijn de kosten hiervoor € 144.400,-  (3610 x €40).   
In 2018 werd 940 ton grof huishoudelijk afval opgehaald. 
 
 

Vraag 5 
Is er een connectie tussen het Afvalbakkenplan en het voorliggende nieuwe Afvalbeleidsplan, en zo ja 
welke. 
 

Antwoord 
Er is een Afvalbakkenplan in concept gereed. Er zal een connectie gemaakt worden tussen dit 
Afvalbakkenplan het beleidsplan Afval en Grondstoffen. Dit is nodig omdat er anders een kans bestaat 
dat inwoners hun restafval gaan achterlaten in de prullenbakken die op straat staan. 
 

 


