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Betreft: Schriftelijke vragen (RvO artikel 40) over het afvalbeleid van bouwbedrijven in Ridderkerk

Geachte heer Ros,

In uw brief van 28 september jl. heeft u vragen gesteld over het afvalbeleid van bouwbedrijven in
Ridderkerk. Hieronder leest u ons antwoord op de door u gestelde vragen:

1. Is het college op de hoogte van het probleem van zwerfafval afkomstig van bouwteneinen?

Wij zijn op de hoogte van het probleem van zwerfafval afkorr6tig van bouwterreinen. Dit probleem komt
meerdere malen per jaar voor. Over de specifiek genoemde vervuiling in de Blaak-wetering is geen
melding ontvangen, noch is dit eerder opgemerkt door een van onze medewerkers. Naar aanleiding van
deze brief is direct contact opgenomen met de aannemer van het bouwproject om het bouwafval op te
laten ruimen

2

a. wordt er in Ridderkerk een speciaal afvalbeleid voor bouwbed rijven toegepase

Ja. In de omgevingsvergunning is een voorschrift opgenomen waarin wordt aangegeven hoe bouwafval
moet worden gescheiden en verwijderd van het bouwterrein conform de landelijke richtlijnen en
wetgeving. Daarnaast zijn er meerdere artikelen in het bouwbesluit waar onze Wabo-inspecteurs en
juridische medewerkers van gebruik kunnen maken in het geval er sprake is van verspreiding van
bouwafval buiten de hekken van het bouwterrein.

b. Zoja, zijn bedrijven zelf verantwoordelijk een bepaald gebied rondom het bouwterrein vrij te
houden van zwerfafval dat afkomstig is van het bouwterrein zelf?

Bedrijven zijn verantwoordelijk om al het van het bouwterrein afkomstige zwerfafval op te ruimen

3. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om te handhaven om te voorkomen dat bouwafval gaat
zwerven of welke mogelijkheid heeft de gemeente hier dwingende afspraken over te maken met
het bouwbedrijf/projectontwikkelaar?

Bouwafval
Gemeenten kunnen handhaven op zwervend bouwafval op basis van de volgende artikelen uit het
bouwbesluit, afhankelijk van de aard van de vervuiling.

Bouwbesluit, Afdeling 8.2 Afvalscheiding, nieuwbouw en bestaande bouw, Artikel 8.8, lid 1 :



Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw-
en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden.
Dit artikel kan worden gebruikt als er sprake is van bouwafval wat binnen of buiten de hekken van het
bouwterrein niet goed wordt gescheiden en afgevoerd.

Bouwbesluit, Afdeling 8.2 Afvalscheiding, nieuwbouw en bestaande bouw, Art. 8.5 Stofhinder: Tijdens het
uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare
stofverspreiding buiten het bouw- ofsloopterrein te voorkomen.
Voor het tegengaan van verspreiding van kleine deeltjes, zoals losse piepschuimkorrels, zand,
cementpoeder en granulaat kan gebruik worden gemaakt van artikel 8.5. Op grond van dit artikel moeten
alle sloopwerkzaamheden, waaronder het transport, het bewerken, laden of lossen van bijvoorbeeld puin
en granulaat of andere afvalstoffen, op de sloopplaats zodanig worden uitgevoerd dat stofverspreiding
naar de omgeving wordt voorkomen

Ook het opleggen van preventieve maatregelen kan met behulp van dIt artikel. Er wordt gedacht aan
maatregelen zoals afdekking, aanleg van windreductieschermen, nat- of schoonhouden van het terrein en
sproeien tijdens het slopen

Overige vervuiling
Als er sprake is van het achterlaten van bijvoorbeeld etenswaren of verpakkingen rond het bouwterrein
door bouwvakkers kan niet worden gebruik gemaakt van de artikelen uit het bouwbesluit. In dat geval kan
worden gehandhaafd op basis van het volgende artikel uit de afvalstoffenverordening:

Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020, Artikel 15, Zwerfafval in de openbare ruimte
Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen van beperkte omvang en gewicht die zijn ontstaan buiten een
perceel, achter te laten in de openbare ruimte, anders dan in daartoe bestemde afvalbakken of andere
middelen ter inzameling van deze afvalstoffen

Dwingende afspraken
Naast de publieksrechtelijke handhavingsmogelijkheden kan de gemeente ook dwingende afspraken
maken met bouwers en ontwikkelaars op basis van het privaatrecht. Het is mogelijk om afspraken
dwingend vast te leggen in anterieure overeenkomsten. Bij grotere bouwprojecten zal zoveel als mogelijk
een anterieure overeenkomst worden afgesloten waarin ook het aspect bouwafval en eventueel te
verhalen schade door bouwafval is meegenomen

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
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