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Betreft:  Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO inzake container Anna Bijnsstraat 
 
 
 
Geachte mevrouw Kayadoe, 
 
In uw brief van 30 december jl. heeft u vragen gesteld inzake de container aan de Anna Bijnsstraat. 
Onderstaand leest u onze reactie op de door u gestelde vragen. 
 
Vraag 1 

Was er een vergunning afgegeven voor het plaatsen van een container op twee parkeerplaatsen in de 
Anna Bijnsstraat? Zo ja, voor welke periode is deze vergunning afgegeven?  

 

Antwoord: 

Nee, er is geen vergunning aangevraagd of afgegeven voor de betreffende container(s).  

 
Vraag 2 

In het antwoord staat dat een en ander thans bij de juridische afdeling ligt en dat de eigenaar van de 
container verzocht is om deze zo snel mogelijk te verwijderen, op welke termijn zou dit moeten zijn 
gebeurd? Welke consequenties zijn er als men zich niet aan deze termijn houdt?  
 

Antwoord: 

Begin januari is de betreffende huurcontainer verwijderd door Renewi, dit vanwege het feit dat de 
container overlast veroorzaakte in de buurt. Een dag later is er een nieuwe container (door een ander 
bedrijf) geplaatst op de parkeerplaats, maar wel op een andere parkeerplek. Deze container is vervolgens 
ook weer verwijderd door de eigenaar. Dit heeft zo al meerdere keren plaatsgevonden. Maar op dit 
moment staat er geen container meer op de parkeerplaats, waardoor er geen sprake is van een 
overtreding van de geldende wet- en regelgeving.   

 

Mocht er wel weer een container komen die zonder vergunning wordt geplaatst, dan wordt wederom 
onderzocht of er sprake is van een overtreding van de geldende wet- en regelgeving en wordt bekeken of 
het mogelijk is het handhavingstraject in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving te starten. 
 

 

 



 
 

Vraag 3 

Hoe kan het dat niet op elke melding wordt gereageerd, een zaaknummer niet wordt aangemaakt? 
Hoeveel meldingen moeten er geregistreerd staan alvorens men tot actie overgaat? 

 

Antwoord: 

Op elke melding die gedaan wordt in het meldingen systeem (Green Valley) wordt actie ondernomen. 
Omtrent de bewuste containers zijn er in de afgelopen drie maanden drie meldingen geregistreerd in 
Green Valley. Op de meldingen is vanuit team BOA geacteerd door de huurder van de containers te 
achterhalen zodat deze aangesproken kon worden. Omdat het achterhalen van de huurder ingewikkeld 
was heeft dit langere tijd in beslag genomen. Uiteindelijk is het de BOA’s niet gelukt in contact te komen 
met de huurder. Gelet hierop is de zaak overgedragen/hulp gevraagd aan het team Wabo Toezicht & 
Juridische handhaving.  

 
Vraag 4 

Wanneer er als reactie op een melding wordt gereageerd “dat het uitgezocht gaat worden”, waarom volgt 
er vervolgens geen terugkoppeling?  

 
Antwoord: 
In deze specifieke casus was er nog geen concrete terugkoppeling te geven. De BOA’s waren nog aan 
het achterhalen wie de container had gehuurd en had laten plaatsen.  

 
Vraag 5 
Zou er volgens het college verschil moeten zijn tussen het beantwoorden van meldingen van raadsleden 
en van inwoners?  
 
Antwoord: 
Nee, dit maakt geen verschil.  
 
 
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 


