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Geachte heer Rijsdijk, 
 

Op 28 juni jl. heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over een rapport van Berenschot inzake de NV BAR 

Afvalbeheer. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

 

Vraag 1 

Wie heeft de opdracht voor het opstellen van dit rapport gegeven?  

 

Antwoord: 

In de raadsperiode 2018 - 2022 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de NV 

BAR Afvalbeheer opdracht gegeven voor dit rapport.  
 

Vraag 2 

Wat heeft het opstellen van dit rapport gekost? Wie heeft dit bedrag betaald?  

 

Antwoord: 

De kosten waren 45.000,- en zijn betaald door de NV BAR Afvalbeheer. 

 

Vraag 3 

Wat is de reden dat dit rapport tot op heden niet is gedeeld met de raad?  

 

Antwoord: 

In de raadsperiode 2018 - 2022 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de NV 

BAR Afvalbeheer besloten om de prioriteit te geven aan de uitrol van de afvalbeleidsplannen van de drie 

deelnemende gemeenten. Parallel daaraan heeft de NV BAR Afvalbeheer maatregelen getroffen en 

doorontwikkelingen doorgevoerd conform de aanbevelingen uit het rapport.  

 

Op 7 juni 2022 zijn wethouder Van Os (Ridderkerk) en wethouder Vermaat (Barendrecht) door de 

ambtelijke organisatie op de hoogte gebracht van het rapport uit 2020. Wethouder Vermaat heeft ervoor 

gekozen om het rapport direct aan de gemeenteraad van Barendrecht toe te zenden. 

 

Ridderkerk kiest ervoor om het rapport eerst te agenderen tijdens een komende Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders (AVA) van de NV BAR Afvalbeheer, zodat de organisatie van de NV BAR 

Afvalbeheer in de gelegenheid wordt gesteld om aan te geven wat er met de aanbevelingen van 2 jaar 

geleden is gedaan. Die kans hebben ze nu nog niet gehad. 



 
 

 

Vervolgens zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de NV BAR Afvalbeheer 

moeten beslissen om het rapport en de eventuele extra informatie vanuit de organisatie van de NV BAR 

Afvalbeheer aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten toe te sturen. 

 

Vraag 4 

Bent u het met ons eens dat de raad met de informatie uit dit rapport het afvalbeleid gericht(er) had 

kunnen bijsturen waardoor mogelijk veel invoeringsproblemen voorkomen hadden kunnen worden? 

Graag uw antwoord toelichten. 

 

Antwoord: 

Het rapport is eind 2020 opgeleverd. Op dat moment was de uitvoering van het afvalbeleidsplan al volop 

in gang gezet. Met een aantal aanbevelingen uit het rapport is de NV BAR Afvalbeheer aan de slag 

gegaan. Er zijn met name in het operationele proces al verbeteringen doorgevoerd en dit wordt in 2022 

gecontinueerd. 

 

Vraag 5 

Bent u bereid om dit rapport alsnog aan de raad toe te sturen? Waarom wel/niet? 

 

Antwoord: 

Zie antwoord 3. 

 

Vraag 6 

Kunt u per conclusie van Berenschot aangeven of u deze onderschrijft? Mocht u een conclusie niet 

(volledig) onderschrijven, wat is daarvan de reden? 

 

Antwoord: 

Zie antwoord 3. 

 

Vraag 7 

Welke verbeteringen zijn er sinds het uitbrengen van dit rapport doorgevoerd bij de NV BAR 

Afvalbeheer? Welke verbeteringen moeten er nog worden doorgevoerd en binnen welke termijn zal dit 

worden gedaan?  

 

Antwoord: 

Zie antwoord 3. 

 

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

  

  

 

 

 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


