
Artikel 40 vragen over bouwafval Rembrandtweg en eerdere artikel vragen 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40) 

Datum 

1 februari 2021 

Onderwerp 

Bouwafval Rembrandtweg en eerdere artikel 40 vragen van GroenLinks Ridderkerk van 28 

september 2020 

Vragensteller 

Björn Ros, GroenLinks Ridderkerk 

Vragen 

Op 28 september 2020 heeft GroenLinks Ridderkerk vragen gesteld over het afvalbeleid van 

bouwbedrijven in Ridderkerk met oog op het bouwproject op de Rembrandtweg (fase 1). Hierin 

attendeerde GroenLinks op het zwervende bouwafval in het openbaar groen. Het college gaf aan 

direct contact te hebben genomen met de aannemer van het bouwbedrijf om het bouwafval op te 

laten ruimen. Echter is er, als er überhaupt al wat afval daarna is opgeruimd, nog ontzettend veel 

zwerfafval aan de kant -en in de Blaak-Wetering blijven liggen. Tot overmaat van ramp heeft 

GroenLinks Ridderkerk gemerkt dat er na het plaatsen van de nieuwe parkeerplaatsen, een laag 

aarde over al het afval is gegooid. Zodra men enkele centimeters aarde weghaalt, komt er 

piepschuim, isolatiemateriaal, verpakkingsmateriaal, blikjes, etc. tevoorschijn (zie foto’s ter 

illustratie). Dit is niet alleen slecht voor de bodemkwaliteit (waar we in de Groenvisie wel naar 

streven), maar nieuwe inwoners van de appartementen kijken hier ook nog eens op uit. 

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GroenLinks Ridderkerk de volgende vragen: 

1. Is het college op de hoogte van het hierboven beschreven probleem? 

2. Kunnen we het bouwbedrijf verantwoordelijk voor dit zwervend -en visueel verstopte bouwafval 

verplicht stellen dit alsnog op te ruimen (n.a.v. Bouwbesluit, Afdeling 8.2 Afvalscheiding, 

nieuwbouw en bestaande bouw, Artikel 8.8, lid 1 en Artikel 8.5 en Afvalstoffenverordening 

Ridderkerk 2020, Artikel 15, Zwerfafval in de openbare ruimte)? 

3. Heeft het bouwbedrijf verantwoordelijk voor dit zwervend -en visueel verstopte bouwafval een 

boete hiervoor gekregen? 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle vragen 

afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord?. 
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