
Artikel 40 vragen toegankelijkheid ondergrondse papiercontainers voor laagbouwbewoners 

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

Datum  

18 oktober 2021 

Onderwerp 

Ondergrondse papiercontainers niet meer toegankelijk voor laagbouwbewoners 

Vragensteller 

Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk 

Vragen: 

Op 8 januari 2020 heeft de PvdA Ridderkerk, voorafgaand aan de commissie Samen Wonen van 9 januari 

2020 waarin een raadsinformatiebrief over de stand van zaken uitrol beleidsplan ‘Afval en Grondstoffen 

Ridderkerk’ op de agenda stond, onder meer vragen gesteld over de ondergrondse papiercontainers.  

In antwoord op een van onze vragen heeft u geantwoord dat ‘‘laagbouwbewoners vooralsnog geen pasje 

zullen krijgen (voor de ondergrondse containers voor papier, toevoeging JR). De ondergrondse containers 

voor papier zijn op dit moment nog vrij toegankelijk. In de toekomst kunnen laagbewoners ook een pasje 

krijgen waardoor de ondergrondse container voor papier nog steeds vrij toegankelijk is.’’ 

Wij zijn geïnformeerd door verschillende laagbouwbewoners die eerder een eigen papiercontainer hebben 

geweigerd, bijvoorbeeld vanwege ruimtegebrek of omdat zij weinig papierafval hebben, dat zij onlangs een 

brief van de NV BAR Afvalbeheer hebben ontvangen. Dit omdat de ondergrondse papiercontainers vanaf 

september geleidelijk gesloten gaan worden en vanaf dan alleen nog toegankelijk zijn voor 

hoogbouwbewoners met pas. Laagbewoners kunnen dan dus geen gebruik meer maken van de ondergrondse 

papiercontainers. Dit staat haaks op wat eerder is gecommuniceerd.  

In een raadsinformatiebrief van halverwege dit jaar wordt een zin gewijd aan het feit dat de ondergrondse 

papiercontainers straks niet meer toegankelijk zijn voor laagbouwbewoners.  

Naar aanleiding hiervan heeft de PvdA Ridderkerk de volgende vragen: 

1. Wanneer, door wie en op basis waarvan is ‘besloten’ dat de ondergrondse papiercontainers straks niet 

meer toegankelijk zijn voor laagbewoners en dat zij dus een eigen papiercontainer moeten aanvragen, 

voor zover zij deze nog niet hebben? Welke (beleids)documenten liggen hieraan ten grondslag? In een 

raadsinformatiebrief van halverwege dit jaar is hierover een zin gewijd.  

2. Waarom wordt er afgeweken van het eerder gecommuniceerde beleid? 

3. Kunt u zich voorstellen dat dit tot verwarring en onbegrip leidt bij inwoners die er eerder bewust voor 

hebben gekozen om geen eigen papiercontainer te nemen? Graag uw antwoord toelichten.  

4. Waarom heeft u er niet voor gekozen om laagbouwbewoners zelf te laten kiezen of zij een pas willen 

om de ondergrondse papiercontainers te openen of een eigen papiercontainer? 



5. Welke (alternatieve) mogelijkheden zijn ervoor laagbouwbewoners die bijvoorbeeld om de in de 

inleiding genoemde redenen geen eigen papiercontainer willen hebben, om hun papierafval kwijt te 

kunnen? 

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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