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Betreft: stand van zaken uitrol afvalbeleidsplan

Geachte raadsleden

Met deze raadsinformatiebrief willen wij u graag informeren over de huidige stand van zaken van de
uitvoering van het beleidsplan “Afval en Grondstoffen Ridderkerk 2019-2023”. Dit doen wij aan de
hand van diverse onderwerpen. Wij gaan o.a. in op de uitrol van de afvalpassen, heffingsmethodiek
2022 en verschillende inhoudelijke onderwerpen.

Uitrol passen
Tussen 17 mei en 3 juni 2021 heeft de NV BAR-Afvalbeheer nieuwe afvalpassen afgegeven aan alle
objecten in de gemeente Ridderkerk met een WOZ-toekenning. Het bezorgen van de passen heeft de
gemeente uit laten voeren door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, in het kader van
'social return'

Inmiddels beschikken de ondergrondse containers voor PMD+restafval over toegangssystemen,
waardoor inwoners die gebruik maken van de ondergrondse container hun PMD+restafval alleen nog
aan kunnen bieden met hun nieuwe afvalpas. Dit houdt afvaltoerisme tegen in de gemeente, voorkomt
dat bedrijven hun afval illegaal aanbieden in de ondergrondse container voor PMD+restafval en biedt
het benodigde systeem voor het variabele tarief dat op 1 januari 2022 ingaat. De nieuwe afvalpas is
tevens te gebruiken op het afvalbrengstation van HVC. Alle andere en oudere passen zijn niet (meer)
te gebruiken voor de ondergrondse containers en het afvalbrengstation van HVC.

Binnen de gemeente Ridderkerk bevinden zich 185 ondergrondse containers voor PMD+restafval
verdeeld over de 8 wijken. Elke afvalpas werkt op alle afgesloten containers in de eigen wijk.

Zienswijze ondergrondse containers
Voor het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers wordt een ontwerp-plaatsingsplan
geschreven. Dit plaatsingsplan zal een plattegrond en een beschrijving van de nieuwe locaties
bevatten. Het gaat in dit geval om optimalisatie van de inzameIvoorzieningen, dus de meeste locaties
bestaan al. Voor alle nieuwe locaties wordt een informeel inspraaktraject van twee weken en een
formele zienswijze van zes weken doorlopen



De zienswijzeprocedure gaat als volgt: het ontwerp-plaatsingsp lan van de ondergrondse containers
wordt na het informele inspraaktraject in het college behandeld. Uw raad wordt geïnformeerd zodra
het ontwerp-plaatsingsplan ter inzage is gelegd. Er wordt een aantal kopieën bij de griffie gelegd.
Nadat de zes weken van terinzagelegging zijn verstreken, worden de zienswijzen beoordeeld. Naar
verwachting stellen wij het plaatsingsplan begin november definitief vast, zodat de ondergrondse
containers voor de invoering van het variabele tarief geplaatst zijn.

Toegangssystemen GFT<ocons en ondergrondse containers voor oud papier/karton
De verwachting is dat inwoners vanaf oktober toegang krijgen tot GFT-cocons middels hun afvalpas.
Eind december geldt dit ook voor de ondergrondse containers voor oud papier/karton. Het risico is
namelijk dat men – nu er een toegangssysteem op de ondergrondse containers voor PMD+rest zit –
restafval in de GFT-cocons en ondergrondse containers voor oud papier/karton deponeert. Tevens
voorkomt het dat bedrijfsafval in deze containers gestort wordt

Heffingsmethodiek afvalstoffenheffing
Wij hebben op 13 juli een besluit genomen over de wijze van inning van de afvalstoffenheffing. In
2022 ontvangen inwoners een aanslag afvalstoffenheffing over het vaste deel 2022. In 2023 krijgen
inwoners de aanslag voor het variabele deel over 2022 op basis van het werkelijke aantal
aanbiedingen van de minicontainer c.q. aantal klepbewegingen in ondergrondse containers en het
vaste deel over 2023. Bewoners die PMD+rest goed scheiden worden beloond met een lagere
afvalstoffenheffing dan inwoners die minder goed afval scheiden. Over deze heffingsmethodiek zal na
het zomerreces worden gecommuniceerd richting inwoners. Over de wijze van inning zal begin 2022
gecommuniceerd worden

Werkgroep tarifering
Er is een werkgroep samengesteld bestaande uit medewerkers van de BAR-organisatie (teams
Financiën en Belastingen) en de NV BAR-Afvalbeheer. Zij bereiden een voorstel tarifering voor m.b.t.
het vaste en variabele deel van de afvalstoffenheffing. Het voorstel wordt meegenomen in de
begroting die na het zomerreces in het college behandeld wordt.

Daarna doorloopt het voorstel de reguliere besluitvormingsprocedure van de begroting. Na de
definitieve vaststelling van de tarieven door uw raad in december zal communicatie plaatsvinden over
de hoogte van het vaste deel en het variabele deel van de afvalstoffenheffing richting inwoners

Invoering Ja/Ja-sticker
In de raadsinformatiebrief van 7 mei 2021 informeerden wij u over de invoering van het opt-insysteem
op 1 oktober 2021. Voor de invoering van de Ja/Ja-sticker wordt in het derde kwartaal een
voorlichtingscampagne gehouden. Anders dan het bestaande opt-outsysteem – waarbij inwoners aan
moeten geven dat ze geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of huis-aan-huisbladen wensen via
de bekende stickers op de brievenbus – dienen inwoners die graag ongeadresseerd reclamedrukwerk
willen ontvangen dit vanaf 1 oktober 2021 actief aan te geven door een Ja/Ja-sticker op te plakken
Ieder ander ontvangt géén ongeadresseerd reclamedrukwerk meer als ze geen sticker hebben
geplakt (maar wel de inhoudelijke Huis-aan-huisbladen en politieke folders). De stickers blijven naast
elkaar bestaan; de Nee/Nee-sticker schaffen we niet af. Voor veel inwoners verandert er dus niks.

Sorteeranalyse
De sorteeranalyse zit in de afrondende fase. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn , worden deze met
u gedeeld.
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