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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) over beoogde bovengrondse containers
Vondellaan

Geachte heer Rijsdijk,

Op 4 augustus 2021 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over de beoogde bovengrondse
containers aan de Vondellaan . In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1
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.

Antwoord:
In een aantal gevallen kan de gemeente alleen binnen de inrichtingsrichtlijnen blijven door het plaatsen
van een bovengrondse container. Door de aanwezigheid van riolering, bekabeling en leidingen kunnen er
op bepaalde locaties namelijk geen ondergrondse containers geplaatst worden. In het geval van de
Vondellaan kan BAR-Afvalbeheer ook niet op het terrein van VvE’s plaatsen en is er in het gebouw geen
ruimte voor minicontainers. De enige optie aan de Vondellaan is daarom het plaatsen van bovengrondse
containers. Bij het bepalen van de locaties zijn deze beperkingen inzichtelijk geworden. Het college kan
kiezen voor het plaatsen van bovengrondse containers volgens artikel 10, lid 5, van de
Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020: “Het college kan regels stellen betreffende de plaats en wijze
waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden".

Deze plannen voor bovengrondse containers zijn als ontwerp-aanwijzingsbesluit aan het college
voorgelegd. Inwoners hebben momenteel de mogelijkheid om hun zienswijzen in te dienen.

Vraag 2
Wat zijn de afmetingen en het beoogde volume van de bovengrondse containers?

Antwoord:

De bovengrondse containers voor PMD+restafval en de bovengrondse containers voor oud papier/karton
hebben een inhoud van 4.600 liter, zijn 167cm hoog en 160cm bij 206cm breed



Vraag 3
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?

Antwoord :

De bovengrondse containers voor PMD+restafval en de bovengrondse containers voor oud papier/karton
zijn 167cm hoog en 160cm bij 206cm breed. Het bovengrondse gedeelte van de ondergrondse
containers is 1 10cm hoog en 85cm breed.

Vraag 4
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.

Antwoord:

De uiterste hoogte van de inwerpopening van een bovengrondse container bevindt zich op 1 60cm hoogte
en bij de ondergrondse container op 100cm hoogte.

De in de gemeente gebruikte bovengrondse containers worden in vele andere Nederlandse gemeenten
ingezet. De vulopening zit op vergelijkbare hoogte als de klep van een minicontainer. Qua gebruiksgemak
zijn er dus geen noemenswaardige verschillen. Met de invoering van het variabel tarief loont het
inderdaad om zo veel mogelijk PMD+restafval per keer aan te bieden. Aangezien restafval samen met
PMD wordt ingezameld en zware fracties zoals GFT, oud papier/karton en glas apart worden ingezameld,
is het gewicht per zak relatief laag. Dit maakt het deponeren van grote afvalzakken makkelijker. Indien
gewenst kunnen inwoners een beroep doen op de afvalcoaches van BAR-Afvalbeheer voor individueel
advies

Vraag 5
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?

Antwoord:

Inzameling van PMD+restafval in bovengrondse containers wordt bij vele Nederlandse gemeenten
toegepast. De containers worden frequent geleegd en gereinigd om stankoverlast tegen te gaan. Tevens
wordt stankovertast voornamelijk veroorzaakt door etensresten. Etensresten moeten bij het GFT-afval in
een GFT-cocon.

Vraag 6
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 .



Antwoord :

Ja, dat is het college met u eens. Daarom wordt in de locatieplannen rekening gehouden met de
toegankelijkheid voor hulpverleningsvoertuigen en het vrijhouden van vluchtroutes. Bij het bepalen van de
containerlocaties wordt tevens toestemming verleend door de afdelingen Beheer (openbare ruimte) en
Verkeer van de gemeente. De veiligheid c.q. bereikbaarheid is dus niet in het geding.

Vraag 7
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?

Antwoord:
Zie antwoord 6.

Vraag 8
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

Antwoord:
Om de hoeveelheid (rest)afval terug te dringen heeft uw gemeenteraad gekozen voor de introductie van
het variabel tarief. Bij deze manier van inzamelen, dat per 1 januari 2022 ingaat, is de hoogte van de
afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal keer dat restafval wordt aangeboden . Met de
inzamelmiddelen die nu door deze VvE in gebruik zijn is registratie van het aantal klepopeningen niet
mogelijk. Daarvoor zijn nieuwe inzamelmiddeten noodzakelijk.

Er is met het bepalen van de locaties voor nieuwe inzamelmiddelen rekening gehouden met de
centrumvisie. Zo is eerst onderzocht of de afvalinzameling ondergronds kon plaatsvinden, maar door de
aanwezigheid van riolering, bekabeling en leidingen kunnen er op bepaalde locaties geen ondergrondse
containers geplaatst worden. BAR-Afvalbeheer kan ook niet op het terrein van de VvE plaatsen. Tevens
is er geen ruimte voor minicontainers in het gebouw zelf. Noodgedwongen is daarom gekozen voor een
bovengrondse inzamelvoorziening. Zo worden loopafstanden beperkt.

Vraag 9
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?

Antwoord:
Locaties met een permanente bovengrondse container voor PMD+restafval en/of oud papier/karton:

• BX9 - Ds. Allendorpstraat
• AG45 - Noordenweg
• VRl11-Vondellaan

Locaties met een tijdelijke bovengrondse container voor PMD+restafval en/of oud papier/karton i.v.m.
toekomstige inpassing nieuwbouw:

EG22 - Jan Steenstraat

AZ22 - Verlengde Kerkweg
GEI - Verlengde Kerkweg
GEI - Verlengde Kerkweg
ET2 - Ridderhof

•
•
•
•
•



Vraag 10
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.

Antwoord:

Deze reactietermijn betrof het informele inspraaktraject. Er is gekozen voor een participatieproces waarbij
belanghebbenden voorafgaand aan de formele zienswijzetermijn van 6 weken ook informeel de
gelegenheid krijgen om op de plannen te reageren. Hiervoor zijn de nieuwe locaties op de website van
BAR-Afvalbeheer gepubliceerd en zijn belanghebbenden per brief geïnformeerd. Zowel adressen die
direct zicht hebben op de container als bewoners die gebruik gaan maken van de betreffende container
zijn aangeschreven.

Gelet op de vakantieperiode is de informele reactietermijn relatief kort. Toch is hiervoor gekozen om
belanghebbenden zo op een laagdrempelige manier gelegenheid te geven op de plannen te reageren en
vragen te stellen. Dit komt de wisselwerking tussen bewoners , gemeente en BAR-Afvalbeheer ten goede.
Naar aanleiding van de reacties zijn de plannen, waar mogelijk, aangepast. Met een ontwerp-
aanwijzingsbesluit zijn de voorlopige plannen door het college vastgesteld, vervolgens gepubliceerd en
ter inzage gelegd, waarna belanghebbenden 6 weken de gelegenheid krijgen om zienswijzen in te
dienen. Hierover zijn belanghebbenden per brief geïnformeerd.

De eventueel ingekomen zienswijzen worden meegewogen bij de besluitvorming over het definitieve
aanwijzingsbesluit. Tegen de besluiten kan door degene wiens belang bij dit besluit rechtstreeks is
betrokken beroep worden ingesteld.

Vraag 11
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.

Antwoord:
Dit betrof het informele inspraaktraject. We hechten er waarde aan om bewoners op een informele
manier bij het besluitvormingsproces te betrekking. Daarom is ervoor gekozen om de plannen kort voor
de vakantieperiode voor te leggen.

Op 1 september 2021 is, na besluitvorming van het college, de formele zienswijzeperiode van zes weken
gestart. Belanghebbenden, zowel bewoners die direct zicht hebben op de containers als bewoners die
gebruik gaan maken van de betreffende containers, zijn hierover per brief geïnformeerd.

Vraag 12
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?

Antwoord:
Het formele traject loopt van 1 september 2021 tot 13 oktober 2021. Inwoners ontvingen hierover op 1
september een brief en zijn zo over het traject ge-l-nformeerd. Daarna wordt begin november een definitief
aanwijsbesluit door het college vastgesteld en kan BAR-Afvalbeheer beginnen met het plaatsen van de
verzamelcontainers. Zo zijn de inzameIvoorzieningen op tijd geplaatst voor de invoering van het variabele
tarief op 1 januari 2022



Vraag 13
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

Antwoord:

Het afgelopen jaar is BAR-Afvalbeheer al in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van VvE’s in
Ridderkerk. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk invulling wordt gegeven aan de wensen van bewoners.
Bij eerdere besluitvorming over containerlocaties is een aantal locaties, aan de hand van reacties
aangepast. Ook in onderhavig geval gaan we graag met bewoners in gesprek over mogelijke
alternatieven. Vandaar ook dat we de plannen, voorafgaand aan de formele besluitvorming, met
bewoners hebben gedeeld

Toen bleek dat ondergrondse containers geen mogelijkheid waren zijn andere opties zoals andere
locaties (het plaatsen van ondergrondse containers op de grond van de VvE) of andere inzamelm}ddelen
(minicontainers in het gebouw zeID besproken. Deze alternatieven bleken uiteindelijk ook geen
mogelijkheden te zijn. Het is ook geen optie om de huidige wijze van inzameling (inpandig) voort te
zetten, omdat registratie van het aantal aanbiedingen dan niet mogelijk is. Dit is een randvoorwaarde
voor de implementatie van het Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023.

Het staat vanuit de zienswijzeprocedure inwoners vrij om te
Afvalbeheer zal deze zienswijzen meenemen in het
het college wordt voorgelegd

reageren op de v(
ieplan, wedefiniti
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Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Rdderkerk

de secretaris de burgemeester

fw.J. Klaucke mw. A. Atte




