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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 17 december 2019          
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) inzake communicatie VVE-complexen over afvalplan en plaatsing GFT-
cocons. 
 
 
Geacht college, 
 
Tijdens het vragenuur van de raadsvergadering van 12 december jl. heeft de heer Rijsdijk 
(PvdA Ridderkerk) vragen gesteld over het aanleggen van een fundering voor het plaatsen 
van een GFT-cocon op privéterrein van een VVE-complex. Ondanks dat vanuit het bestuur 
van het VVE-complex herhaaldelijk is aangegeven dat hier geen GFT-cocon mocht worden 
geplaatst. 
 
Vanuit de gemeente zou contact zijn opgenomen met het bestuur van het betreffende VVE-
complex op het moment dat er geconstateerd werd dat een fundering voor het plaatsen van 
een GFT-cocon op privéterrein was aangelegd, aldus de beantwoording van de 
portefeuillehouder tijdens het vragenuur. Ook zou ervoor gezorgd worden dat de fundering 
werd weggehaald en de schade hersteld. 
 
Daarnaast heeft de portefeuillehouder in zijn beantwoording gesteld dat er meerdere 
contactmomenten zijn geweest met de zestig complexen met een VVE. Op een 
informatieavond met betrekking tot het plaatsen van GFT-cocons bij VVE-complexen werd er 
door de portefeuillehouder gesteld dat het kan voorkomen dat niet van ieder complex een 
afvaardiging aanwezig is.  
 
Inmiddels hebben Leefbaar Ridderkerk en PvdA Ridderkerk aanvullende informatie 
ontvangen waardoor nieuwe vragen zijn ontstaan: 
 

1. Hoeveel informatieavonden zijn er georganiseerd voor besturen van VVE-complexen 
en is elk bestuur hiervoor uitgenodigd?  

2. Op welke wijze(n) zijn de VVE-besturen uitgenodigd voor deze informatieavond(en) 
en hoe ruim van tevoren is de uitnodiging verstuurd? 

3. Hoe was de opkomst tijdens deze informatieavonden?  
4. Is het u bekend dat ondanks de melding in de Blauwkai op 24 oktober jl. dat er 

‘binnenkort een gesprek plaatsvindt met de VVE’s waar de nieuwe manier van 
afvalinzameling voor hoogbouw wordt gepresenteerd’ dat minimaal vier VVE-
complexen hiervoor geen uitnodiging hebben ontvangen en ook op geen enkele 
andere wijze zijn geïnformeerd? Niet vanuit de gemeente en ook niet vanuit de NV 
BAR Afvalbeheer.  

5. Hoe verklaart u dat er besturen van VVE-complexen zijn die actief contact hebben 
gezocht met de gemeente en de NV BAR Afvalbeheer over de uitrol van het nieuwe 
afvalplan niet zijn geïnformeerd c.q. geen terugkoppeling hebben gekregen?  

6. Hoe worden de besturen van de VVE-complexen geïnformeerd die niet in de 
gelegenheid zijn geweest om de informatieavond(en) te bezoeken c.q. die daarvoor 
niet zijn uitgenodigd? 
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7. Op welke wijze(n) worden de besturen van VVE-complexen verder specifiek 
geïnformeerd over de uitrol van het afvalplan?  

8. Op welke wijze worden de besturen van VVE-complexen betrokken bij het plaatsen 
van de ondergrondse containers? Kunt u in uw antwoord in gaan op containers die in 
het complex zelf worden geplaatst en op containers die in de buitenruimte worden 
geplaatst? 

9.  Hoe ziet de (globale) planning met betrekking tot het plaatsen van de ondergrondse 
containers er uit? 

10. Op 7 december zijn voorbereidingen getroffen (voor het plaatsen van een fundering) 
op een privéterrein van een VVE-complex. Is het u bekend dat deze werkzaamheden 
niet zijn gestopt doordat de gemeente contact heeft gezocht met het bestuur van het 
betreffende VVE-complex, maar op aangeven van het bestuur zelf?  

11. Leefbaar Ridderkerk en PvdA Ridderkerk hebben op 16 december geconstateerd dat 
de fundering voor het plaatsen van een GFT-cocon er nog steeds ligt. Wanneer wordt 
deze fundering verwijderd en het terrein in oorspronkelijke staat herstelt?  

 
  
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u 
om schriftelijke beantwoording van deze vragen. Wilt u zo vriendelijk zijn om de vragen 
afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
 
Hoogachtend, 
 
Karin Kayadoe   Jeroen Rijsdijk 
Leefbaar Ridderkerk   PvdA Ridderkerk 
 


