
 
 
Barendrecht, 2 juni 2021 
 
Geacht college, 
 
In juni worden de nieuwe afvalpassen verstrekt aan de inwoners. Op 1 juli 2021 worden de 
ondergrondse afvalcontainers afgesloten en zijn deze alleen nog te openen met de nieuwe 
afvalpas. 
 
Het CDA Barendrecht heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het nieuwe 
afvalinzamelsysteem en daar de nodige schriftelijke vragen over gesteld. 
 
De invoering van de nieuwe pas in 2020 is niet goed gelopen in verband met problemen bij 
de pasleverancier. Inmiddels heeft het college dit opgepakt met een nieuwe leverancier en 
lijkt het nu wel goed te gaan. Toch hebben wij nog een aantal vragen over de invoering van 
deze nieuwe fase op basis van de eerdere ervaringen. 
 
Bij de sluiting van de ondergrondse containers in 2020 bleek dat de containers ook te 
openen waren met andere dan afvalpassen van de gemeente Barendrecht. Omdat deze 
sluiting snel omgedaan werd gemaakt hebben we hier verder geen aandacht meer aan 
besteed. Nu vindt de definitieve invoering plaats en rijst de vraag hoe dit nu gaat verlopen. 
 
1 -Is vanaf 1 juli de ondergrondse container ook te openen met een andere pas dan de 
afvalpas van de gemeente? 
 
Er was en is veel te doen geweest over volle containers. Althans, dat was en is het in de 
samenleving ontstane beeld.  We hebben daar destijds vragen over gesteld en daaruit bleek 
dat dit incidenteel voorkomt; de vulgraadsensor gaat ruim voordat de container vol zit af en 
de container wordt uiterlijk de volgende dag geleegd/ omgewisseld.  
Ook bleek dat de melding volle container meestal onterecht is omdat deze “beklemd” is door 
onjuist gebruik/ inbreng van verkeerd afval. 
Wij verwachten dat deze signalen weer de samenleving in komen rond de invoering van de 
afsluiting van de ondergrondse vuilcontainers. Daarom de volgende vragen; 
 
2- Kunt u aangeven hoeveel keer een container terecht al vol is gemeld door inwoners 
(2021) 
3 Kunt aangeven in hoeveel keer daarvan een container geblokkeerd/ beklemd bleek te zijn? 
4 Kunt u aangeven hoeveel beklemmingen er in 2021 in totaal zijn geweest? 
 
Verder hebben wij uit contacten vernomen dat sommige ondergrondse afvalcontainers; 
(zijnde bepaalde locaties) vaak beklemd zijn. 
 
5 Kunt u dat bevestigen? 
 
Beklemmingen vinden meestal plaats door verkeerd gebruik/ onjuist afval.  
 
6 Kunt u een overzichtskaart van de ondergrondse containers overleggen met daarop de 
locatie van de containers met daarbij het aantal beklemmingen per locatie?  (2021) 
 
 
We zien de beantwoording graag tegemoet. 
 
Namens de fractie van CDA Barendrecht, 
 
Johan Lengkeek 


