
RIDDERKERK 

De heer Rijsdijk en mevrouw Kayadoe 
P/a griffie 

Uw brief van: 
Uw kenmerk: 
Bijlage(n): 

17 december 2019 Ons kenmerk: 
Contact: 
Doorkiesnummer: 
E-mailadres: 
Datum: 

137999 
K. Spionjak 
0180-698726 
k. spionjak@bar-organisatie.nl 

2 4 JAN 2020 
Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen over communicatie VvE-complexen m.b.t. afvalplan en plaatsing GFT-cocons 

Geachte heer Rijsdijk en mevrouw Kayadoe, 

U heeft op 17 december jl. schriftelijke vragen gesteld over de communicatie met de VvE-complexen met 
betrekking tot het nieuwe afvalplan en de plaatsing van GFT-cocons. Hieronder treft u de beantwoording 
van uw vragen aan. 

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

Er heeft één informatieavond plaatsgevonden voor besturen van VvE-complexen in Ridderkerk. Dat was 
op donderdag 31 oktober jl. vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Ridderkerk. 

De NV BAR Afvalbeheer heeft in september de gegevens van de VvE's in Ridderkerk opgevraagd bij de 
Kamer van Koophandel. Het was niet mogelijk om namen en telefoonnummers van contactpersonen te 
krijgen. De uitnodigingen zijn daarom per post verzonden naar het bestuur van de VvE's. Er is een 
uitnodiging verstuurd naar alle ons bekende VvE's. 

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

Er is op 11 oktober 2019 per post een uitnodiging voor de informatieavond op 31 oktober 2019 verzonden 
naar VvE-besturen. 

Indien er bij de NV BAR Afvalbeheer een e-mailadres bekend was, is de uitnodiging via e-mail verstuurd. 
Dit zijn bestuurders van VvE's die contact met de NV hebben gezocht, maar waarvan het specifieke 
adres niet bekend was. 

3. Hoe was de opkomst tijdens deze informatieavonden? 

In de uitnodiging werd gevraagd of men zich wilde aanmelden voor de informatieavond. Er waren 23 
VvE's aanwezig tijdens de informatieavond, waarvan twee zich niet hadden aangemeld. Het totaal aantal 
aanwezigen was 45 personen. 
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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. 

De NV BAR-Afvalbeheer is hier inmiddels van op de hoogte. Een aantal van deze VvE's heeft contact 
met de NV opgenomen. Zij vroegen zich af wanneer de informatieavond gaat plaatsvinden. In de meeste 
gevallen heeft de NV een vervolgafspraak gemaakt. Sommige VvE's vonden een telefonisch gesprek 
waarin uitleg werd gegeven voldoende. 

Begin januari is een oproep aan eventueel niet-bereikte VvE's geplaatst in de Blauwkai. Naar aanleiding 
hiervan heeft een aantal VvE's zich alsnog gemeld. Met al deze VvE's zijn inmiddels overleggen 
ingepland, waarvan het merendeel op 23 januari heeft plaatsgevonden. 

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? 

De besturen die met ons contact hebben gezocht zijn inmiddels geïnformeerd of hebben op enigerlei 
wijze een terugkoppeling 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? 

22 VvE's hebben na 31 oktober 2019 een formulier toegestuurd gekregen waarop zij aan konden geven 
of zij een voorkeur hadden voor een locatie van een ondergrondse container of GFT-cocon. Mocht een 
dergelijke locatie technisch mogelijk zijn dan is de GFT-cocon op de voorgestelde locatie geplaatst. Ook 
konden zij hun voorkeur voor inpandige of uitpandige afvalinzameling van GFT doorgeven. Ook heeft de 
NV BAR-Afvalbeheer telefonisch contact gehad met VvE's die niet aanwezig konden zijn op de avond. 
Eén VvE had behoefte aan een gesprek op kantoor. 

Vervolgens zijn er op dit moment afspraken bij de NV BAR-Afvalbeheer ingepland op 23 en 30 januari 
2020 en 3 februari 2020. Dan komt de NV BAR-Afvalbeheer met een voorstel voor afvalinzameling voor 
de betreffende appartementencomplexen. 

7. Op welke wijze(n) worden de besturen van VvE-complexen verder specifiek geïnformeerd over de 
uitrol van het afvalplan? 

Zie ook hierboven. De VvE's zijn apart uitgenodigd voor een bijeenkomst op 31 oktober jl. Daarna hebben 
de VvE's een formulier gekregen waarin een aantal zaken aangegeven konden worden. Ook zijn ze in de 
gelegenheid gesteld om indien gewenst een aparte afspraak te maken. Verder worden zij via de reguliere 
informatiekanalen geïnformeerd. 

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? 

Zoals aangegeven bij antwoord 6, hebben VvE's de mogelijkheid gehad om een voorkeur aan te geven 
voor inpandige of uitpandige inzameling van GFT-afval. Bovendien konden VvE's aangeven welke locatie 



in de buitenruimte hen de beste optie leek voor een ondergrondse container en/of GFT-cocon. De NV 
BAR-Afvalbeheer kijkt of deze locaties voldoen aan de plaatsingscriteria. 

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

Op dit moment is het ontwerp plaatsingsplan van de ondergrondse containers klaar. Dit betekent dat er 
een voorstel in voorbereiding is. De globale planning ziet er als volgt uit: 

Eind januari 2020 

Februari 2020 
Half maart 2020 
Half maart-eind maart 2020 
April 2020 

Mei-juni-juli 2020 

Besluitvorming college om het ontwerp plaatsingsplan van de 
ondergrondse containers minimaal zes weken ter inzage te leggen. 
Start zienswijzeprocedure. 
Einde zienswijze. 
Verwerking zienswijze en opstellen nota van antwoord. 
Besluitvorming in college van B&W over het definitieve plaatsingsplan 
ondergrondse containers met nota van antwoord en eventueel aangepast 
plan. 
Voorbereiding plaatsing containers en plaatsing containers. 

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? 

Er zijn twee casussen bekend waarbij een GFT-cocon geplaatst dreigde te worden op privé terrein van 
een VvE-complex. De eerste casus waar we tegenaan liepen is op de dag van de plaatsing van de 
fundering meteen opgelost. De NV BAR Afvalbeheer is gebeld door de voorzitter van de desbetreffende 
VvE. De werkzaamheden zijn toen onmiddellijk stopgezet. De tweede casus heeft iets langer geduurd 
voordat dit opgelost was. Daar is een fundering geplaatst voor een GFT-cocon en de werkzaamheden 
zijn weliswaar stopgezet, maar de betonplaat is pas later verwijderd. Dit had te maken met de planning 
van de aannemers rond de feestdagen. 

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? 

De fundering is op 10 januari verwijderd en het terrein is in de oorspronkelijke staat hersteld. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridde 

dhr. H.W.J. Klaucke 
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