


Geachte B&W en raadsleden Gemeente Albrandswaard 

Rhoon, 1 November 2021 

Verzoek aanpassen systeem afvalpas. 

Afvalpas Gemeente Albrandswaard 
Dit staat op de website https://www.bar-afvalbeheer.nl

Bij het afval aanbiedstation kunt u beperkt gratis afval (meestal grofvuil) kwijt dat niet met 
de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Dit kan alleen als u inwoner bent 
van Albrandswaard en in het bezit bent van de nieuwe afvalpas van BAR Afvalbeheer. De 
nieuwe afvalpas heeft u in juni 2021 in uw brievenbus ontvangen. Neem uw afvalpas mee als 
u afval brengt naar het afval aanbiedstation. Uw oude afvalpas kunt u niet meer gebruiken.

U kunt 8x per jaar per keer 0,5 m3 bij het afval aanbiedstation brengen. In totaal is dat 4 
m3 op jaarbasis. Deze gegevens staan gekoppeld aan uw afvalpas. De afvalpas wordt elk 
jaar automatisch opgewaardeerd.

De dag  29-10-2021. 

Even wat grote delen karton wegbrengen is niet even te versnipperen om het weg te 
proppen in de papiercontainers die er regelmatig door verstopt zitten , dus op naar het 
afvalstation Rhoon bij de poort wel een piep maar de slagboom gaat niet omhoog, dan 
krijgen wij de boodschap uw 8 punten zijn op? 

Dus in feite mogen wij niets meer storten, zal even iets uitleggen wij hebben geen 
opslagruimte in onze 3 kamerwoning om sommige artikelen op te slaan dus brengen wij het 
weg als het niet meer gebruikt kan worden dus dan even achter in mijn auto waar de in 
houdt zit van 0,15 m3 en soms minder wil mijn auto netjes houden dus omgerekend is dat 
1,2 m3 in 8 x storten. En dat is nog maar in 5 maanden. 

En hoe krom kan het zijn dat wij de keren geweest zijn bussen vol en aanhangers vol met 
afval en bouwafval die dan minimaal 3m3 per keer storten i.p.v. 8x 0,5 m3. 

En waarom is er geen inzicht op de kaart hoeveel keer we mogen storten? 

Dus op naar het kantoor Van Bar afvalbeheer in Rhoon daar wordt verteld dat wel weer 
mogen storten maar dan moeten we wel €13,50 betalen om 1 storting te doen? Te 
belachelijk voor woorden wederom krankzinnige theoretische regels waar de praktijk 
anders is. 

Dit verhaal gaat ook naar B&W en raadsleden ik wil daar duidelijkheid en uitleg over krijgen 
alzo voor de mensen die hun afvalstorten na 8 x en dat bedrag van € 13,50 niet kunnen 
betalen en als burger zou ik denken als ik het niet gratis mag storten dan loos ik het 



ergens in en berm of een sloot zeg maar burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat gaat dan 
wel gebeuren. 

Graag een antwoord en een echte oplossing in een steenrijk land en gelijk aan de gemeente 
Albrandswaard waar de burger met name de gewone burger het nakijken hebben die 
overtollig vuil niet kan storten omdat de regels niet kloppen en waar vele andere het wel 
kunnen doen. De tweedeling noemen wij dat. 

Mensen met dik gevulde beurzen hebben geen moeite met extra betalingen maar minder 
draagkrachtigen die al aan alle kanten gepakt worden is hier een voorbeeld van. 

Pas de regels aan zodat iedereen op een fatsoenlijke manier hun grof afval kunnen storten 
zonder bussen of aanhangers te huren om deze te vullen en leeg te maken bij het 
afvalstation. Ook om kleine hoeveelheden te storten hebben wij recht op. 

Alles kost geld maar laat de burger niet te dupe zijn van dit wanbeleid van deze regeltjes 
BAR-Afval. 

Hoogachtend, 




