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Betreft: Schriftelijke vervolgvragen (RvO artikel 40) over het afvalbeleid van bouwbedrijven

Geachte heer Ros,

In uw brief van 27 oktober jl. heeft u vragen gesteld over het afvalbeleid van bouwbedrijven in Ridderkerk
Op 1 februari jl. heeft u vervolgvragen gesteld over dit onderwerp. Hieronder leest u onze antwoorden op
de door u gestelde vragen:

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

Antwoord: Wij zijn op de hoogte van het probleem rondom zwervend (bouw)afval op en rondom
bouwplaatsen. In het geval van deze specifieke vervuiling is echter niet eenduidig vast te stellen of deze
afkomstig is van de ter plaatse uitgevoerde bouwwerkzaamheden, door derden is achtergelaten of met de
aangevoerde grond is meegekomen.

2. Kunnen we het bouwbedrijf verantwoordelijk voor dit zwewend -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 l en Artikel 8,5 en Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020, Artikel 15,
Zwerfafval in de openbare ruimte)?

Antwoonl: Afdeling 8.2, Bouwbesluit bepaalt dat bij bouw- en sloopwerkzaamheden vrijkomend bouw-
en sloopafval deugdelijk moeten worden gescheiden. Ten tijde van de bouw en sloop wordt hier door de
toezichthouders op toegezien. Onder bepaalde weersomstandigheden kan het voorkomen dat met name
het lichte afval buiten de containers komt en zich verspreidt in de buurt. Als voldoende duidelijk is dat het
afval afkomstig is van de sloop- of bouwplaats, wordt de aannemer daarop aangesproken en dient het te
worden opgeruimd. Artikel 15 van de Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020 richt zich op huishoudelijk
afval. De handhaving hierop wordt, voor zover mogelijk, door de boa’s gedaan. Daarbij moet duidelijk zijn
wie verantwoordelijk is voor het zwerfafval.



3. Heeft het bouwbedrijf verantwoordelijk voor dit zwervend -en visueel verstopte bouwafval een boete
hiervoor gekregen?

Antwoord: Nee. Het is onvoldoende aantoonbaar dat het aanwezige 'zwervende en visueel verstopte’
afval afkomstig is van sloop- en bouwwerkzaamheden. Wel wordt verzocht om de bij het inrichten van de
openbare ruimte aangevoerde grond te controleren op bodemvreemde materialen en dit te verwijderen .
Hierbij moet worden opgemerkt dat aangevoerde grond een bepaald percentage (20%) bodemvreemd
materiaal mag bevatten zolang het gaat om hout en/of steenachtig materiaal. De voor de inrichting van de
openbare ruimte verantwoordelijke aannemer zal worden verzocht om grovere plastic delen en
huishoudelijk afval voor oplevering te verwijderen. Indien nodig en mogelijk zal hierop worden
gehandhaafd.

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

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris, de burgemeester,

m.w.J. Klaucke Mw. A. Attema fb.A,


