
Artikel 40 vragen over beoogde bovengrondse containers Vondellaan 

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

Datum  

4 augustus 2021 

Onderwerp 

Beoogde bovengrondse containers Vondellaan 

Vragenstellers 

Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk 

Vragen 

De PvdA Ridderkerk is er door de drie Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) van het Vondelparck 

op attent gemaakt dat de gemeente plannen heeft voor de plaatsing van bovengrondse 

containers, omdat er in de directe omgeving van het Vondelparck geen ruimte is voor de plaatsing 

van ondergrondse containers. De VvE zijn hierover erg bezorgd. Naar aanleiding hiervan hebben 

wij de volgende vragen:  

In het door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 

(Beleidsplan), in (daarop betrekking hebbende) raadsinformatiebrieven en in de beantwoording 

van schriftelijke vragen van raadsleden wordt uitsluitend en expliciet gesproken over 

ondergrondse containers voor restafval en papier. Worden de plannen voor bovengrondse 

containers, die in afwijking van het Beleidsplan zijn, nog ter besluitvorming aan de gemeenteraad 

voorgelegd? Graag uw antwoord toelichten.  

1. Wat zijn de afmetingen en het beoogde volume van de bovengrondse containers? 

2. Hoeveel groter is het zichtbare deel, het deel dat boven het trottoir reikt, van de 

bovengrondse containers ten opzichte van dat van de ondergrondse containers?  

3. Kunt u aangeven of bij de bovengrondse containers de vulopening hoger zit dan bij de 

ondergrondse containers? Zo ja, hoe gaat u voorkomen dat er met name bij het weggooien 

van restafval problemen ontstaan voor oudere, minder valide en andere bewoners die niet 

goed (meer) kunnen tillen? Als per 1 januari a.s. het variabel tarief voor restafval wordt 

ingevoerd, zullen inwoners min of meer worden ‘gedwongen’ om hun restafval in grotere en 

dus ook zwaardere zakken aan te bieden. Immers, vanaf een bepaald aantal 

klepbewegingen moet er extra betaald worden.  

4. De bovengrondse containers zijn vrijwel direct aan de Vondellaan voor de ingang van één 

van de appartementsgebouwen (gebouw Bredero) van het Vondelparck voorzien, dicht bij 

de ramen en balkons van appartementen. Bewoners zijn bezorgd dat de bovengrondse 



containers voor restafval voor stankoverlast zullen zorgen, met name in de zomermaanden. 

Hoe gaat u ervoor zorgen dat bij de eventuele plaatsing van de bovengrondse containers er 

geen stankoverlast ontstaat? 

5. De locatie waar de bovengrondse containers zijn voorzien, is de enige plaats waarvandaan 

alle gebouwen (naast gebouw Bredero gaat het om nog twee gebouwen) vanaf de 

straatzijde te bereiken zijn. Voertuigen kunnen niet aan de achterzijde van de gebouwen 

komen. Dit betekent dat zowel leveranciers, waaronder verhuizers, als 

hulpverleningsvoertuigen van ambulance, brandweer etc. op dit deel van de straat zijn 

aangewezen om bij de appartementsgebouwen te komen. Bent u het met ons eens dat dat 

de gebouwen te allen tijde bereikbaar moeten zijn voor leveranciers en dat de plaatsing van 

de bovengrondse containers er niet toe mag leiden dat de gebouwen feitelijk onbereikbaar 

voor leveranciers en hulpverleningsvoertuigen met potentieel gevaarlijke situaties voor 

bewoners tot gevolg? Graag uw antwoord toelichten.  

6. Kunt u aangeven hoe u ervoor gaat zorgen dat bij de eventuele plaatsing van de 

bovengrondse containers de gebouwen bereikbaar blijven voor leveranciers en 

hulpverleningsvoertuigen?  

7. In de gebiedsvisie P.C. Hooftstraat en omgeving wordt de Vondellaan aangeduid als 

‘centrumring met een groene uitstraling.’ Hoe verhoudt de plaatsing van de bovengrondse 

containers zich tot dit groene karakter? Wordt dit groene karakter en ook de aanblik van de 

omgeving en de gebouwen (de ingang van gebouw Bredero zal straks schuilgaan achter de 

containers) met de huidige inpandige afvalinzameling niet beter gerespecteerd? Graag uw 

antwoord toelichten. 

8. Op welke andere locaties in Ridderkerk zijn nog meer bovengrondse containers voorzien? 

Kunt u per locatie aangeven of het om tijdelijke of permanente bovengrondse containers 

gaat?  

9. De VvE’s van het Vondelparck hadden tussen het moment van ontvangst van de brief en 

het einde van de reactietermijn anderhalve week om te reageren. Waarom was deze 

reactietermijn zo kort? Op grond van artikel 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht 

hebben inwoners bijvoorbeeld minimaal 6 weken de tijd voor het geven van een zienswijze.   

10. De uiterste datum waarop inwoners konden reageren was 25 juli. Waarom is ervoor 

gekozen om inwoners kort voor de start van de zomervakantie te laten reageren? Veel 

mensen zijn in deze periode al weg of staan op het punt om weg te gaan. In de 

gemeenteraad is er meerdere keren aandacht voor gevraagd om inwoners in en rond 

vakanties niet om een reactie te vragen. 

11. Hoe ziet het verdere besluitvormingsproces eruit? Kunt u daarbij een onderscheid maken 

tussen de formele en de informele beslismomenten en de invloed die inwoners daarop 

hebben?  



12. Als aan de hand van de reacties van inwoners blijkt dat bepaalde locaties minder geschikt 

zijn voor de plaatsing van bovengrondse containers voor restafval en papier dan 

aanvankelijk door u gedacht en/of er veel weerstand is tegen de plaatsing van deze typen 

bovengrondse containers, bent u dan bereid om af te zien van de plaatsing van de 

bovengrondse containers en met inwoners in gesprek te gaan over alternatieven. Veel 

bewoners van appartementengebouwen zijn immers tevreden over de huidige inpandige 

wijze van afvalinzameling en inwoners kunnen er niets aan doen dat in hun directe 

omgeving geen ruimte is voor de plaatsing van ondergrondse containers. Dit is een 

omstandigheid die voor rekening en risico van de gemeente en/of de NV BAR Afvalbeheer 

dient te komen. 

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? 


	Datum
	Onderwerp
	Vragenstellers
	Vragen

