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Betreft: Uitvoeringsplan "Afval en grondstoffen Ridderkerk 2019-2023" 

Geachte raadsleden, 

Op 21 maart 2019 is het beleidsplan "Afval en grondstoffen Ridderkerk 2019-2023" door uw 
gemeenteraad vastgesteld. U heeft daarmee een keus gemaakt voor een inzamelsysteem waarbij het 
mogelijk is om inwoners maximale service te verlenen, het scheidingspercentage omhoog te brengen en 
tegelijkertijd de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden. 

Wanneer we bovenstaande resultaten willen behalen dan moet er op het gebied van afvalinzameling, 
communicatie en educatie nog wel het nodige gebeuren. Naast het op orde hebben van de 
inzamelstructuur zullen we bij onze inwoners een gedragsverandering moeten bewerkstelligen van 
'moeten' naar 'willen'. Het behalen van de gewenste resultaten vereist diverse maatregelen en acties op 
verschillende fronten. Om de acties en maatregelen inzichtelijk te maken is er een uitvoeringsplan 
geschreven. In dit uitvoeringsplan worden alle stappen beschreven die in 2019 en 2020 gezet moeten 
worden om de beoogde resultaten te behalen. · 

Cruciaal hierbij is het besef dat de inwoners van Ridderkerk centraal staan. Immers, zij zijn het om wie 
het uiteindelijk allemaal draait in het slagen van dit project Om die reden wordt naast optimalisatie van de 
dienstverlening uitvoerig ingegaan op gedrag veranderende communicatie. Educatie en voorlichting 
spelen naast de faciliteiten die de gemeente aanbiedt een belangrijke rol. De inwoners zijn en blijven 
immers de bepalende schakel tot succes. In de stapsgewijze invoering van het nieuwe inzamelconcept 
onderscheiden wij vier fasen: de opstartfase, de quick-win fase, de uitrolfase en de nazorgfase. 

In de opstartfase wordt het fundament van de verdere uitrol gelegd. De projectorganisatie wordt 
ingericht, noodzakelijke aanbestedingen worden doorlopen, het uitvoeringsplan wordt opgesteld en ter 
goedkeuring aan ons aangeboden. De NV BAR-Afvalbeheer start met een bewustwordingscampagne in 
de gehele gemeente. Enerzijds om het nieuwe inzamelconcept goed uit te leggen, anderzijds om alle 
benodigde inzamelvoorzieningen aan te besteden, te gunnen, te bestellen en op de juiste plek te krijgen. 

In de quick-win fase speelt de communicatie naar inwoners een belangrijke rol. Activiteiten die in de 
quick-win fase plaatsvinden zijn bijvoorbeeld inloopavonden per wijk, de uitrol van de minicontainers voor 
papier en GFT bij de laagbouw, voor de inzameling van GFT in de hoogbouw het uitreiken van speciale 
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kleine groene (aanrecht) bakjes met éénmalig biologisch afbreekbare plastic zakjes, het operationaliseren 
van een afval-app, etc. 

In de uitrolfase worden zaken aangepakt, zoals het optimaliseren van de ondergrondse containers. Op 
een aantal plekken staan reeds zogenaamde milieuparkjes, bestaande uit meerdere ondergrondse 
containers voor glas, papier, textiel en restafval. Dit zal naar verwachting meer dan 1,5 jaar in beslag 
gaan nemen omdat het plaatsen van ondergrondse containers veel tijd vergt. Bij de planvorming en 
locatiebepaling van de ondergrondse containers worden de inwoners betrokken door middel van 
inloopavonden. Van belang is dat niet alleen de procedure goed wordt doorlopen die beschreven staat in 
de afvalstoffenverordening en het plaatsingsbesluit maar ook dat er een breed draagvlak ontstaat bij de 
bewoners voor het nieuwe afvalbeleid. 

In de nazorgfase wordt per wijk de invoering van het nieuwe inzamelconcept geëvalueerd. In de evaluatie 
wordt bekeken of de doelstellingen per wijk zijn gehaald en waar er nog verbeterpunten zijn aan te 
brengen. Vervolgens wordt vastgesteld welke verbeterpunten wanneer uitgevoerd kunnen worden. 
Nadrukkelijk wordt de evaluatie ook gebruikt om te 'leren' zodat aanpassingen in andere wijken daardoor 
beter verlopen. 

Voor het begin van de zomervakantie zullen alle inwoners een brief krijgen waarin zij geïnformeerd 
worden over alle veranderingen bij de inzameling van het huishoudelijk afval in Ridderkerk. In september 
volgt de uitgifte van de minicontainers aan huis in de laagbouw en de GFT-cocons in de hoogbouw. Ook 
dan sturen we weer een brief met alle benodigde praktische informatie. Om alles in goede banen te 
leiden organiseren we na de zomervakantie per wijk inloopavonden. Tijdens deze avonden laten we 
inwoners zien hoe het nieuwe systeem werkt. Iedereen krijgt hiervoor nog een uitnodiging. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te heb 

Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouder rk, 

dhr. H.W.J. Klaucke 
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