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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) inzake communicatie afvalplan en 
plaatsing ondergrondse containers (vervolg) 

Geachte heer Rijsdijk en mevrouw Kayadoe, 

Op 3 februari 2020 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over de communicatie van het nieuwe 
afvalplan en de plaatsing van ondergrondse containers. U schrijft dat u aanvullende vragen heeft naar 
aanleiding van onze beantwoording en gesprekken die u heeft gevoerd met vertegenwoordigers van 
VvE's in Ridderkerk. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1a. Tijdens de commissievergadering van 9 januari 2020 is aangegeven dat Ridderkerk (ongeveer) 
zestig VvE's telt. In de beantwoording op onze vragen geeft u aan dat uitnodigingen voor de 
informatieavond van 31 oktober 2019 zijn gestuurd naar de u bekende VvE's. Hoeveel 
uitnodigingen hebt u verstuurd? 
Wij hebben 60 uitnodigingen verstuurd. 

1 b. Hebben VvE's waarvan bij de Kamer van Koophandel alleen een correspondentieadres 
vermeld staat ook een uitnodiging ontvangen? Zo nee, waarom niet? 
Ja. 

2a. Tijdens de genoemde informatieavond waren 23 VvE's aanwezig, waarvan 21 VvE's zich vooraf 
hadden aangemeld. Dat is minder dan de helft. Welke inspanningen heeft u verricht toen u wist 
dat de lijst met VvE's verre van compleet was om er alsnog voor te zorgen dat zoveel mogelijk 
VvE's aanwezig waren tijdens deze informatieavond? 
Na afloop is er nog naar alle correspondentieadressen een brief met terugkoppeling gestuurd. Hierin 
hebben we nogmaals vermeld dat, indien er behoefte aan was, ze alsnog contact met ons konden 
opnemen om met ons in gesprek te gaan. Ook is een melding gedaan in de Blauwkai op 24 oktober 2019 
dat er een gesprek zou plaatsvinden met VvE's over de nieuwe manier van afvalinzameling voor 
hoogbouwwoningen. 

2b. Hebt u inmiddels contact gelegd en/of overleg gehad met elke VvE in Ridderkerk? Zo nee, met 
welke VvE's hebt u nog geen contact gelegd en/of overleg gehad en op welke termijn bent u van 
plan dit te doen? 



We hebben twee keer schriftelijk contact gehad met de 60 VvE's die bij ons bekend zijn. Er zijn ook VvE's 
die contact met ons hebben opgenomen. Met 25 VvE's (degene die daar behoefte aan hadden) is een 
vervolgafspraak ingepland. Deze afspraken hebben inmiddels plaatsgevonden. 

2c. Kunnen deze VvE's eventueel ook zelf contact opnemen met de gemeente? En zo ja, wie is 
dan de contactpersoon om hen snel verder te kunnen helpen? 
Ja, meerdere VvE's hebben inmiddels contact opgenomen. Er is voor hen een melding aangemaakt of ze 
zijn doorverbonden met de NV BAR-Afvalbeheer. Met 25 VvE's (degene die daar behoefte aan hadden) 
is een vervolgafspraak ingepland. Deze afspraken hebben inmiddels plaatsgevonden. 

3a. Tijdens de informatieavond aanwezige VvE's hebben de mogelijk gehad om bepaalde zaken 
aan te geven c.q. keuzes te maken ten aanzien van de afvalinzameling. Kunt u aangeven om welke 
zaken het precies ging? 
Na afloop van de bijeenkomst is er naar de VvE's een schriftelijke terugkoppeling gestuurd. Ze konden 
hun voorkeur aangeven voor uitpandige of inpandige inzameling van GFT-afval door middel van GFT 
cocons of minicontainers. Ook konden zij een voorkeurslocatie aangeven voor de ondergrondse 
containers en bovengrondse cocons. 

3b. Hebben VvE's die tijdens de informatieavond niet aanwezig waren dezelfde keuzevrijheid? 
Graag uw antwoord toelichten. 
Ja, zij hebben dezelfde keuzevrijheid. Ook zij hebben schriftelijk of mondeling dezelfde kans gehad om 
een voorkeur aan te geven. 

4a. Tijdens de genoemde commissievergadering heeft de wethouder ook aangegeven dat VvE's 
zelf de keuze kunnen maken of zij hun afval inpandig of uitpandig verzamelen. Op de website van 
de NV BAR-Afvalbeheer staat echter onder 'Veel gestelde vragen' dat de standaard is dat de 
afvalinzameling van inpandig naar uitpandig gaat. Hoe verhoudt dit zich tot de uitspraak van de 
wethouder in de commissievergadering? 
VvE's kunnen inderdaad aangeven of ze GFT-afval inpandig of uitpandig willen inzamelen door middel 
van minicontainers. Toch raadt de NV BAR-Afvalbeheer het inpandig inzamelen van GFT-afval af. 
Daarom is de standaard dat de afvalinzameling van inpandig naar uitpandig gaat. 

4b. Het systeem van het inpandig inzamelen van afval werkt goed voor VvE's. Waarom hebt u dit 
bij het afvalplan niet als uitgangspunt genomen? 
Er zijn diverse redenen aan te wijzen: 

1. Een variabel tarief is niet te hanteren als men inpandig inzamelt 

Vanaf 1 januari 2021 rekent de gemeente Ridderkerk een variabel tarief voor het aanbieden van 
PMD+restafval. Dit is niet mogelijk als men hun afval inpandig inzamelt, omdat het dan niet te 
verrekenen is. 

2. Uitpandige afvalinzameling biedt meer mogelijkheden voor het gescheiden aanbieden van afval 

In een redelijk aantal appartementencomplexen worden stortkokers gebruikt. Het 
scheidingspercentage in deze complexen ligt aanzienlijk lager dan bij andere complexen, omdat 
alle soorten afval in één container terecht komt. 

3. De inpandige containers kunnen niet geleegd worden door de vrachtwagen voor ondergrondse 
containers 



Voor het ledigen van een inpandige container is een andere vrachtwagen nodig. Het ledigen van 
zo'n container brengt dus extra tijd en kosten met zich mee, die dan weer berekend worden in de 
afvalstoffenheffing. 

4c. Wanneer en onder welke voorwaarden kunnen VvE's hun afval inpandig blijven inzamelen? 
Indien VvE's GFT inpandig willen inzamelen, dan kan dat onder de voorwaarde dat zij de minicontainers 
zelf aan de straat zetten op de aangewezen dag. 

4d. VvE's produceren ook afval dat niet direct van bewoners is, zoals prullenbakken in een 
daktuin en/of afval van een complexbeheerder. Hoe wordt dit afval ingezameld? 
Inwoners kunnen gratis een zwerfafvalpakket aanvragen om afval uit een gezamenlijke tuin of uit 
prullenbakken van een daktuin af te laten voeren via https://www.onzetoekomstisduurzaam.nl/. Dit afval 
kan gratis opgehaald worden op afspraak. 

De gemeente mag echter niet het afval van een complexbeheerder inzamelen. Afval van een 
complexbeheerder wordt namelijk beschouwd als bedrijfsafval. De Wet Markt en Overheid zegt dat een 
gemeentelijke organisatie niet mag concurreren met marktpartijen. Het aannemen van bedrijfsafval kan 
leiden tot oneerlijke concurrentie, omdat overheden vanuit hun publieke functie concurrentievoordelen 
kunnen hebben en daarmee in staat zijn goederen of diensten aan te bieden voor een lagere prijs dan 
concurrerende ondernemingen. 

5a. Hoe bent u van plan om te gaan met situaties waarin er in de directe omgeving van de VvE 
geen ruimte is voor het plaatsen van ondergrondse containers en gft cocons op gemeentegrond? 
Wij zijn in geen enkele situatie tegen dit vraagstuk aangelopen. Bij iedere VvE is er in de directe 
omgeving ruimte voor een ondergrondse container of een cocon. 

5b. In december hebben werkzaamheden voor het plaatsen van een gft cocon in de Van 
Leeuwenhoekstraat plaatsgevonden op het privéterrein van een VvE. Net zoals in het Vondelpark. 
Toen duidelijk is gemaakt dat dit niet de bedoeling was, zijn de werkzaamheden gestaakt. Waar en 
wanneer worden de ondergrondse containers en de gft cocon alsnog op een toegestane plek 
geplaatst en worden de werkzaamheden dan in één keer uitgevoerd? 
De cocon in de Van Leeuwenhoekstraat is een aantal weken geleden geplaatst. De locaties voor VvE 
Vondelparck worden nog nader bekeken naar aanleiding van een gesprek met de bestuurder van VvE 
Vondelparck en de bijbehorende VvE's . 

5c. Is die plek tot stond gekomen in overleg met de betreffende VvE en als bewoners het niet eens 
zijn met die plek, kunnen zij dan nog bezwaar maken? 
Ja, deze locaties zijn tot stand gekomen na overleg met de betreffende VvE's. Bewoners kunnen 
(formeel) bezwaar maken indien zij het niet eens zijn met de plek. Dit kan echter alleen als het een nog 
niet-bestaand milieupark betreft. 

6a. De gft cocons zijn dusdanig hoog dat niet alle inwoners, waaronder inwoners met een 
beperking, goed bij de klep kunnen. Waarom is ervoor deze hoogte gekozen? 
De bedrijven die hebben ingeschreven op het bestek van de aanbesteding hebben allemaal ingeschreven 
met het type GFT-cocon dat nu in de gemeente staat. Kortom, er waren geen andere typen GFT-cocons 
om uit te kiezen. Bij het ontwerp van de cocons zijn ouderen en mindervaliden betrokken geweest. 

6b. Wat kunt u doen voor inwoners die niet goed bij de klep kunnen? Mensen kunnen of willen 
niet altijd een beroep doen op anderen. 
De cocons zijn inmiddels allemaal geplaatst. Blijft het voor sommige bewoners een probleem dan zal de 
NV BAR-Afvalbeheer incidenteel hiervoor een oplossing proberen te bedenken samen met de 
betreffende bewoner(s). 



Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van 

de burgemeest , 

mw. A. Att 


