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T.a.v. de gemeenteraad van Barendrecht   

   

  Mr. Dr. C.D. Schaap  

  Wethouder 

OPENBAAR   

    
  

   

Uw brief van:  n.v.t. Ons kenmerk:  Zaaknummer 153705 

Uw kenmerk: n.v.t. Contactpersoon:  K. Spionjak 

Bijlage(n): n.v.t. Afdeling:  NV BAR Afvalbeheer 

Onderwerp:  Vragen van CDA over communicatie afval Telefoonnummer: 14 0180 

  Datum:  

 

04 maart 2020 

 

Geachte leden van de raad, 

 
 
In deze brief vindt u de beantwoording van de vragen de fractie van het CDA d.d. 6 februari 2020: 
 
1. Wie heeft de communicatieregie over dit afvalbeleid naar onze inwoners en wie voert dit uit?  

 
De regie ligt bij NV BAR Afvalbeheer en zij voeren dit ook uit. Communicatie vindt in verschillende 
vormen plaats. Dat kan zijn middels de media, maar ook door 1 op 1 contact met inwoners of een 
mailing naar inwoners. Op dit moment hebben we er bewust voor gekozen, voor het gemak van de 
inwoners, om de informatie over het nieuwe afvalinzamelsysteem op zowel de kanalen van de 
gemeenten als wel die van de NV BAR Afvalbeheer te communiceren. Dit omdat de inwoners van 
oudsher gewend zijn om deze informatie bij de gemeente te vinden. Zodra de nieuwe website van 
de NV BAR Afvalbeheer live gaat zal de informatie over het afvalbeleid en afvalinzamelsyteem meer 
geconcentreerd worden bij de NV BAR Afvalbeheer.   
 

2. Is er afgestemd wanneer en hoe er gecommuniceerd wordt naar onze inwoners over dit beleid?  
 
Deze afstemming vindt afhankelijk van de soort communicatie plaats tussen de NV BAR Afvalbeheer 
en de communicatieafdeling van de BAR of tussen de NV BAR Afvalbeheer en de adviseurs 
bestuurscommunicatie.  
 

3. Waar kunnen inwoners het beste terecht bij vragen? De gemeente of de NV BAR afvalbeheer?  
De inwoners nemen contact op met de gemeente. In veel gevallen kan de gemeente de inwoners 
verder helpen. In specialistische gevallen wordt de vraag doorgeleid naar de NV BAR Afvalbeheer. 
Aangezien het beleid nieuw is worden momenteel nog relatief veel vragen doorgeleid.  
   

4. We bevinden ons in een aanloopjaar. Momenteel worden de implementatieproblemen opgelost en 
daarnaast is gemeente bezig (zoals afgesproken) om te kijken waar er wijzigingen in het afvalbeheer 
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moeten plaatsvinden op basis van ervaringen en waar aanvullende maatregelen nodig zijn. De 
informatie voorafgaand aan de implementatie is daarmee niet meer helemaal up to date. Wij zouden als 
CDA Barendrecht graag zien dat er over enige tijd, nadat de bijstellingen in het afvalbeheer hebben 
plaatsgevonden, aktief naar de inwoners gecommuniceerd wordt. VRAAG: Wat is de mening van het 
college hierover?  

 
Dat zijn wij met u eens en deze informatie zal dan ook t.z.t. naar de inwoners worden 
gecommuniceerd. 
 

5. Nu we ruim een maand aan de gang zijn met het nieuwe afvalbeleid bereiken ons van verschillende 
kanten signalen dat het beeld over het ingezamelde afval nu al drastisch is veranderd in de zin dat er nu 
al veel minder restafval is en dat de hoeveelheid gescheiden GFT afval en papier enorm gestegen is. 
VRAAG: Klopt dit en wat is de voorziene manier van communiceren hierover?  

 
De eerste signalen lijken inderdaad positief, maar het is nog te vroeg is om te kunnen concluderen of 
het nieuwe beleid de verwachte resultaten oplevert. We hebben toegezegd dat we medio april de 
raad zullen informeren over het eerste kwartaal 2020. De VANG cijfers over het eerste kwartaal 
2020 zijn nu nog niet bekend.  
 

6. Het is bekend dat de uitlevering van de afvalpassen niet goed is gelopen. VRAAG: Kan het college 
aangeven welke actie daarop ondernomen is en wat nu de stand van zaken is mbt de volledigheid en 
juistheid van deze uitlevering?  

 
Momenteel wordt er, samen met de leverancier, hard gewerkt aan een stappenplan en een planning 
wat moet leiden tot alsnog een succesvolle implementatie van het nieuwe pasjessysteem in 
Barendrecht. Zorgvuldigheid en het beoogde resultaat staan hierbij voorop. Zodra de planning 
bekend is brengen wij u hiervan op de hoogte. 

 
Verder heeft het CDA ook nog de volgende vragen gesteld. 
 
1. Klopt het dat er sinds de jaarwisselingen verschillende meldingen zijn geweest van geblokkeerde 

ondergrondse afvalcontainers?  
 

Ja dat klopt. 
 
2. Hoeveel meldingen betrof het?  

 
In de periode t/m 4 januari (totdat de containers open zijn gezet) 196 meldingen daarna tot eind 
januari nog 75 meldingen.  

 
3. Hoeveel meldingen heeft het college gehad over overvolle containers (niet zijnde geblokkeerde 

containers) .  
 

Bij de BAR Afvalbeheer zijn t/m 14 januari 114 meldingen van volle containers binnen gekomen.  
 
 
4. Klopt het dat het pasjessysteem op de ondergrondse containers nog niet geactiveerd is (koppeling 

afvalpassen aan de lezers)  
 

Dat is correct.  
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5. Klopt het dat, omdat deze nog niet geactiveerd zijn, de paslezer vanaf 1 januari reageert op elke pas met 
daarin een chip?  

 
Dat klopt, maar aangezien ze open staan hebben de inwoners helemaal geen enkele pas nodig. 

 
6. Klopt het dat de ondergrondse afvalcontainers rond de jaarwisseling worden afgesloten.  
 

Ja, dat gebeurt ieder jaar ter voorkoming van vuurwerk in de containers 
 
7. De NV BAR afvalbeheer heeft gekozen voor de afvalverwerker in Heerenveen in plaats van de AVR in 

het Rijnmondgebied. Er zijn vele factoren geweest die tot deze beslissing hebben geleid. Klopt het dat 
het PMD afval in Heerenveen gescheiden wordt en ter plaatse direct verwerkt wordt tot een grondstof?  

 
Dat is juist. In Heerenveen maken ze meteen granulaat van het plastic. Bovendien staat er ter 
plaatse een biovergister waar biogas wordt geproduceerd voor de voertuigen waarmee het transport 
van het afval plaatsvindt.    

 
8. Klopt het dat, indien gekozen zou zijn voor de AVR als afvalverwerker, het PMD in het Rijnmondgebied 

gescheiden zou worden maar dat het gescheiden PMD dan naar Duitsland verder vervoerd zou moeten 
worden om aldaar tot grondstof verwerkt te worden?  

 
Dat is correct. 

 
9. Klopt het dat dit één van de elementen is geweest in de afweging van de keuze van de afvalverwerker 

omdat de variant “AVR”op dit punt geleid zou hebben tot een hoge milieubelasting door het vervoer naar 
Duitsland?  

 
Ook dat is juist. Daarnaast heeft Omrin een garantie van het scheidingspercentage afgegeven dat  
beduidend hoger ligt dan de garantie die de AVR heeft gegeven.  

 
10. Sinds 1 januari 2020 moet het PMD afval weer gewoon in het restafval. Dit betekent een groter volume 

restafval (los van minder GFT volume natuurlijk). Hierdoor raken de ondergrondse afvalcontainers 
mogelijk eerder vol.  
VRAAG: Is hiermee rekening gehouden?  

 
Ja hiermee is zeker rekening gehouden. Maar het blijft natuurlijk een voorspelling, maar door middel 
van metingen gaan we steeds verder verfijnen. 

 
VRAAG: Maakt het voor wat betreft de melding van de automatische vullingsgraadsensor uit hoeveel er 
in de ondergrondse afvalcontainer zit in verband met het automatische signaal dat deze geleegd moet 
gaan worden  

 
Dat maakt zeker wat uit. We hebben daarom een sensor geplaatst die meet hoe vol dat de container 
zit. Vanaf 70% vol wordt hij op de planning gezet om te ledigen. 

 
VRAAG: Bij welke vullingsgraad gaat er een automatisch signaal naar de beheerder?  

 
Zie antwoord vorige vraag. 70% 
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Hoogachtend, 
 

 
 
Mr. Dr. C.D. Schaap 
 

 


