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Geachte mevrouw Kayadoe, 
 
Op 5 januari 2021 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over naastplaatsingen rondom 
ondergrondse containers. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 
 
Vraag 1 
In de Henegouwsestraat stonden tot voorkort twee vuilcontainers die altijd vol raakten. Sinds een maand 
is een van deze ondergrondse containers qua bestemming gewijzigd van restafval naar karton. Leefbaar 
Ridderkerk heeft geconstateerd dat deze gewijzigde situatie veel naast plaatsingen van zakken met afval 
oplevert. Wat is de reden dat er i.p.v. een afvalcontainer er een papiercontainer voor in de plaats is 
gekomen? In hoeverre wordt het capaciteitsproblemen gemonitord? 
 
Antwoord: 
Er is gekeken naar de vulsnelheid van beide containers. Er is geconcludeerd dat één ondergrondse 
container voor PMD+restafval voldoende is. Met het oog op de start van het variabel tarief is er een 
ondergrondse container voor papier/karton geplaatst om verdere afvalscheiding te stimuleren.  
 
De huidige vulsnelheid van deze ondergrondse container voor restafval is een keer in de vijf dagen. Dit 
wordt gemonitord door de vulgraadsensor in de container.  
 
De benodigde capaciteit voor PMD+rest zal verder afnemen met de implementatie van het variabel tarief.  
 
Vraag 2 
Zijn de omwonenden geïnformeerd, behoudens een plakkaat op de betreffende container, van deze 
wijziging? 
 
Antwoord: 
Door op de container te communiceren bereiken we iedereen die er feitelijk belang bij heeft, namelijk 
degenen die daar hun afval in deponeren. 
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Vraag 3 
Omwonenden van voornoemde straat wijken nu uit naar de Reijerweg in een poging om het restafval in 
de ondergrondse container aldaar af te voeren. Dit heeft als gevolg dat ook deze container overvol is en 
men de zakken vuilnis ernaast plaatst. Is dit in beeld, wordt dit gemonitord? 
 
Antwoord: 
De containers aan de Reijerweg zijn sinds de omwisseling van containers in de Henegouwsestraat niet 
sneller vol dan eerder. Ook tijdens de feestdagen was hier geen sprake van.  
 
Dit wordt gemonitord door BAR-Afvalbeheer.  
 
Vraag 4 
Op welk moment geeft een vulgraadsensor aan dat een ondergrondse container geledigd dient te worden 
en binnen welk tijdsbestek wordt dat dan ook gerealiseerd? 
 
Antwoord: 
De lediging van ondergrondse containers wordt ingepland op basis van een combinatie van vulgraad en 
vulsnelheid. Sommige containers kunnen bij 70% vulgraad nog 5 dagen mee voordat ze vol zijn. Andere 
containers moeten al bij 50% vulgraad voor de volgende dag ingepland worden, omdat ze een dag of 
twee erna vol raken.  
 
In de praktijk wordt vaak de lediging van een container ingepland bij een vulgraad tussen de 70% en 
80%. 
 
Vraag 5 
Op welke wijze zijn de afvalcoaches ingezet en welke acties hebben zij ondernomen? 
 
Antwoord 5: 
Afvalcoaches zijn niet ingezet bij volle ondergrondse containers. De rol van een afvalcoach is om 
inwoners te informeren over hun scheidingsgedrag en te helpen bij het komen tot een beter 
scheidingsresultaat.  
  
Vraag 6 
In hoeverre zijn de BOA’s ingezet en welke acties hebben zij ondernomen?  
 
Antwoord: 
Sinds de coronapandemie worden BOA’s elders ingezet en doen zij geen afvaltaken, alleen bij hoge 
uitzondering. In de komende tijd zullen zij wel weer ingezet worden.  
 
Vraag 7 
Binnen welke termijn worden naast plaatsingen verwijderd? 
 
Antwoord 7: 
Dit is afhankelijk van de dag en het tijdstip van melden. Doordeweeks worden naastplaatsingen 
doorgaans dezelfde (of, bij een late melding, de volgende) dag verwijderd door de afdeling Wijkbeheer 
van de BAR-organisatie. Zij halen ook naastplaatsingen weg in het weekend. Chauffeurs halen tevens 
zakken weg als zij de container ledigen. 
 
Vraag 8 
Bij de ondergrondse containers in de Prinses Margrietstraat, Jonkheer van Karnebeekweg, Prinses 
Beatrixstraat en de Retiefstraat zijn ook veel naast plaatsingen geconstateerd, welke acties gaan er 
ondernomen worden om dit te voorkomen?  



 
Antwoord: 
De NV BAR-Afvalbeheer is bezig met een voorstel om naastplaatsingen te verminderen door middel van 
een positieve prikkel (bijvoorbeeld een tuintje op de containerplaat of een containersticker). Hierover krijgt 
u in het tweede kwartaal meer informatie. 
 
Vraag 9 
Inwoners geven aan een en ander niet meer te willen melden daar zij geen terugkoppeling krijgen en zich 
niet serieus genomen voelen. Herkent het college deze signalen en welke acties gaan er ondernomen 
worden dat inwoners zich wel serieus genomen voelen?  
 
Antwoord: 
Het Klant Contact Centrum van de NV BAR-Afvalbeheer vraagt bij de melding of inwoners een 
terugkoppeling willen krijgen. Indien zij aangeven een terugkoppeling te wensen, wordt die gegeven. Het 
KCC zal hieraan extra aandacht besteden. 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke 

 
 
 
 
 
mw. A. Attema 

 
 

 


