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Betreft: Beantwoording vragen (art. 40, RvO) inzake ondergrondse containers Coosje Ayalstraat 
 
 

Geachte mevrouw Kayadoe en heer Rijsdijk, 
 
 
Op 14 juni heeft u vragen gesteld over de twee ondergrondse containers op de hoek van de Coosje 
Ayalstraat en de Jan Steenstraat. Op de afvalcontainers is aangegeven dat deze bestemd zijn voor 
bedrijfsafval. U geeft aan dat er sprake is geweest van bijplaatsingen. Bijgaand treft u onze antwoorden 
op uw vragen. 
 

Vraag 1 

Wie is eigenaar van de twee ondergrondse containers op de hoek van de Coosje Ayalstraat en de Jan 
Steenstraat? Deze zijn niet van de gemeente of de NV BAR Afvalbeheer 

 

Antwoord: 

Het betreffen afvalcontainers voor bedrijfsafval van een aantal ondernemers aan het Koningsplein en de 
Raadhuispassage. De containers worden door Leyten gehuurd van Irado, die de eigenaar is.   
 
Vraag 2 
Wie is er verantwoordelijk voor dat de containers (tijdig) worden geledigd? Hoe vaak worden de 
containers in de regel geledigd? Is dat de eigenaar of iemand anders?  
 
Antwoord: 
De afvalcontainers worden twee keer per week door Irado geleegd. Uit navraag bij Leyten blijkt dat dit op 
maandag en donderdag gebeurt. 
 

Vraag 3 
Zijn deze containers voorzien van sensoren die aangeven wanneer de containers (bijna) vol zitten? Zo ja, 
hoe snel worden de containers geledigd als deze bijna vol zitten? Zo nee, hoe wordt dan gemonitord dat 
de containers tijdig worden geledigd?  
 

Antwoord: 

De afvalcontainers zijn toegankelijk met een pasje, dat is uitgegeven aan de genoemde ondernemers bij 
antwoord 1. De afvalcontainers zijn niet toegankelijk voor inwoners. Uit navraag bij Leyten blijkt dat de 
afvalcontainers voorzien zijn van een sensor. Zoals bij antwoord 2 is aangegeven, worden de 
afvalcontainers twee keer per week geledigd door Irado, die hier verantwoordelijk voor is. 
 



 
 

Vraag 4 
De bijplaatsing is deze keer snel opgeruimd. Is er ook onderzoek gedaan om te kijken wie dit afval daar 
heeft achtergelaten? Zo ja, wordt men gewaarschuwd of is er een boete uitgeschreven? Zo nee, waarom 
niet? Foto’s die op social media zijn verschenen, laten zien dat adreslabels op het restafval 
waarneembaar zijn. Op welke wijze gaat u ervoor te zorgen dat bijplaatsingen bij deze containers (en bij 
andere containers in Ridderkerk) niet meer voor komen? En sneller worden opgeruimd? Bijplaatsingen 
trekken ongedierte aan en zeker bij warm weer gaat het al snel stinken.  
 
Antwoord: 
Omdat er vaker naastplaatsingen zijn bij deze betreffende container is het niet na te gaan wanneer deze 
specifieke naastplaatsing precies heeft plaatsgevonden en of de BOA’s erbij betrokken waren. Het kan 
voorkomen dat de buitendienst (n.a.v. een melding) eerder het afval verwijdert, dan dat er een BOA bij is 
geweest. In dat geval wordt er geen adres onderzoek gedaan of er een persoon te linken is aan het afval. 
Bij aantreffen van een adres in een naastplaatsing wordt de persoon in eerste instantie aangesproken en 
waar mogelijk bekeurd.  
 
Het is voor de gemeente ondoenlijk om alle naastplaatsingen te voorkomen, bij alle containers in geheel 
Ridderkerk. De naastplaatsingen worden tenslotte gedaan door bewoners en/of ondernemers. Het is aan 
hen om het afval in de container te plaatsen om zo ongedierte te voorkomen. Momenteel wordt er extra 
inzet gepleegd op het opruimen van naastplaatsingen en trachten we het doordeweeks binnen 24 uur te 
verwijderen. Tevens ontwikkelt de NV BAR Afvalbeheer momenteel een plan om naastplaatsingen tegen 
te gaan en wordt er in afstemming met de wijkoverleggen gewerkt aan containertuintjes. 
 
Bij de invoering van het pasjes systeem is sprake van een gewenningsperiode. We zijn tevreden over de 
ingeslagen weg. We zien dat de scheidingsresultaten nu al behoorlijk zijn verbeterd en nog verder zullen 
toenemen op basis van de verdere uitvoering van het beleidsplan.  
 
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 
 


