
Aan de B&W en raadsleden van de gemeente Albrandswaard 

Verzonden per Email aan griffier   

 griffie@albrandswaard.nl 

Rhoon, 29 december 2021. 

Geachte B&W en alle raadsleden, 

Deze post is voor bovenstaande en niet voor BAR-afvalbeheer en wel voor de volgende redenen. 

De eerste reden is dat dit probleem stond bij de ingekomen stukken van de raadvergadering 20 
december 2021 en als van ouds bij alle stukken en brieven zijn voor 90% onbeantwoord en er is niets 
mee gedaan, is  er altijd de vraag van de voorzitter aan de raadsleden zijn hier nog vragen over de 
ingekomen stukken dan heb ik het over elke raadsvergadering het antwoord na 5 seconden geen 
vragen en de voorzitter tikt de hamer, en dan krijgen we het gevoel waar ben je als burgers in een 
koppig hardnekkig systeem die denken van die zeurder van niet op reageren. 

De nieuwe cultuur die nu wordt toegepast in onze overheid in Den Haag zou een voorbeeld moeten 
zijn in de gemeente Albrandswaard dat de burger niet alleen behoeft in te spreken in het 5 minuten 
bericht maar het ook laat zien in het woord en daad en beeld. 

Dan de tweede reden, het verzoek en het bericht is gericht aan de burgemeester voorzitter va de 
raadvergadering de wethouders samen het college van de gemeente Albrandswaard en de zwijgende 
raadsleden die niet teveel willen want dat schaadt de komende verkiezingen dan staat het krantje de 
Schakel weer vol met alles wat niet nagekomen wordt allen te druk met zichzelf dat is mijn indruk en 
mening en zo komt het ook over bij vele burgers. 

En wat betreft dit bericht eis ik bij deze een behoorlijk antwoord terug en niet vanuit de bar 
gemeente. Maar van B&W in samenspraak met de raadsleden. 

De brief van BAR afval van 20 november 2021 is duidelijk niet gelezen vanuit mijn brief om 
momenten te herhalen die ik al weet. 

Zie vervolg stukken aangehecht als bijlage. 

3. 418870 Burger Verzoek aanpassen systeem afvalpas. Geredigeerd .

Brief BAR-afval beleid 20 november 2021. 

Brief vragen en antwoorden op de brief BAR-afval beleid. 29 december 2021. 

Hoogachtend,  





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, 



[BAR AFVALBEHEER] 
Goed voor grondstoffen 

Bezoekadres Nijverheidsweg 3, 3161 Gl Rhoon 

Postadres Postbus 930, 3160 AC Rhoon 

  

Rhoon, 20 december 2021 

Betreft: Verzoek aanpassen systeem afvalpas 

Zaaknummer: 419580 

Geachte heer , 

Hartelijk dank voor uw brief van 29 oktober 2021. Op het afval aanbiedstation kunnen bewoners 8x per jaar 

gratis grof huishoudelijk afval brengen. Per bezoek geldt hierbij een limiet van 0,5 m3. U geeft aan, dat u aan 

dit aantal niet genoeg heeft, en u doet het verzoek deze limiet af te schaffen. Met deze brief geven we graag 

antwoord op uw verzoek. 

Door een maximum te stellen aan het aantal gratis bezoeken proberen we de afvalkosten zo eerlijk mogelijk 

te verdelen. De ervaring leert dat 8x per jaar voor het overgrote deel van de bewoners ruim voldoende is. 

Vaker langskomen is geen probleem maar hiervoor worden dan wel kosten in rekening gebracht. Zo houden 

we de afvalkosten voor onze bewoners binnen de perken. 

Het afval aanbiedstation is bedoeld voor Grof Huishoudelijk Afval. Dat is afval dat niet in de 'eigen' container 

past. U geeft aan geregeld grote delen karton te hebben dat niet in de container past. Een van onze 

'afvalcoaches' komt graag langs om te kijken naar een oplossing. 

Voor een aantal afvalstromen zoals batterijen en kleine elektronische apparaten kunt u bijvoorbeeld ook bij 

verschillende winkels terecht. Zo kunnen we er samen misschien voor zorgen dat u het afval dichtbij huis 

kwijt kunt en niet steeds naar het afval aanbiedstation hoeft. Dit scheelt weer een rit naar de milieustraat en 

voorkomt meerkosten. 

Mocht u een afspraak willen maken met één van onze afvalcoaches dan kunt u contact opnemen met BAR 

Afvalbeheer via telefoonnummer 010 506 11 11 of via info@bar-afvalbeheer.nl 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Een hartelijke groet, 

Manager Beleid, Strategie en Communicatie 

BAR Afvalbeheer 

Website www.bar afvalbeheer.nl email info@bar afvalbeheer.nl Kvk nummer 64162087 BTW nummer 85554953i801 

NV BAR Afvalbeheer zorgt voor een duurzame inzameling en verwerking van hu1shoudehJk afval voor de gemeenten Barendrecht. Albrandswaard en Ridderkerk 



Rhoon, 29 december 2021 

Betreft: Verzoek aanpassen systeem afvalpas 

Zaaknummer: 419580 

Geachte heer , 

Hartelijk dank voor uw brief van 29 oktober 2021. 

Op het afval aanbiedstation kunnen bewoners 8x per jaar gratis grof huishoudelijk afval brengen. Per 
bezoek geldt hierbij een limiet van 0,5 m3. U geeft aan, dat u aan dit aantal niet genoeg heeft, en u doet 
het verzoek deze limiet af te schaffen. 

Antwoord 

8x per jaar gratis geweldig toch, per bezoek een limiet van 0,5 m3?  Dus een totaal van 4 m3 maar 
wat ik schrijf staat er niet bij dat er bussen en aanhangers volstaan met troep van meerdere aantal m3 
die vrolijk uit worden geladen let wel dit zijn de burgers geen bedrijven, dus handhaven en alles ook 
zo nakomen lijkt mij.  

 Met deze brief geven we graag antwoord op uw verzoek.   

Door een maximum te stellen aan het aantal gratis bezoeken proberen we de afvalkosten zo eerlijk 
mogelijk te verdelen.  

Antwoord 

Geweldig eerlijk delen, ik persoonlijk breng wat grote stukken karton en andere kleine voorwerpen van 
de 8x totaal 2,3 m3 en dan moet ik boeten en samen delen voor de het storten van volle aanhangers 
en volle bussen met bouw puin enz..enz.? 

De ervaring leert dat 8x per jaar voor het overgrote deel van de bewoners ruim voldoende is. 
Vaker langskomen is geen probleem maar hiervoor worden dan wel kosten in rekening gebracht. 

Antwoord 

Die ervaring is geweldig, vele donderen hun vuil en puin nabij de grienden en ander plaatsen omdat hun 
kaartje ook is verbruikt en ik ben geen overgroot deel. Ik wil fatsoenlijk mijn groot vuil kwijt omdat ik geen 
opslagplaats heb in mijn appartement ook niet gelezen begrijp ik. 

Vaker langskomen? worden wel kosten in rekening gebracht? 

Ook vermeld €13,50 voor een enkele storting en verder vermeld ik ook dat wij niet bij de financiële rijken 
behoren die door het schandalige afvalbeleid in 2022 minimaal ruim € 120,--  meer kwijt zijn voor het 
standaard huishoudelijk afval kijk voor mensen met 3x modaal is het geen probleem en daar sta ik niet 
alleen voor lees de berichten eens in de media schaam me kapot met dit graai beleid waar de reacties 
staan, ja want dat gemeentehuis van 15 miljoen moet ook betaald worden en ik donder mijn zakken vuil wel 
ergens  in de polder neer, en vreemde vind ik dat je in Rotterdam gratis al je vuil kwijt kan bij een 
afvalstation . Vind het persoonlijk een triest beleid in een steenrijke gemeente die volstaat met kastelen.  



Zo houden we de afval kosten voor onze bewoners binnen de perken. 

Antwoord 

Binnen de perken? Weten ze wel welke perken dat zijn? of zijn het ook mensen van buiten de BAR met een 
dik salaris per jaar. 

Het afval aanbiedstation is bedoeld voor Grof Huishoudelijk Afval. Dat is afval dat niet in de 'eigen' 
container past. 

Antwoord 

Duidelijk vandaar de velen die meer m3 storten en gewone zakken met vuil ook mee gooien. 

U geeft aan geregeld grote delen karton te hebben dat niet in de container past. 

Antwoord 

Klopt en kapotsnijden is ook een probleem waar de meeste ongelukken mee gebeuren mee 
levensgevaarlijke messen in verschillenden soorten en dan nog de grote containers die er staan zitten altijd 
vol kan het er ook naast gooien en dat gebeurd ook heel veel maar helaas gaat mij niet gebeuren dus 
breng ik het waar ik het wel kwijt zou moeten maar ja eerlijk zijn in onze maatschappij is al een probleem 
om sommige zoals deze problemen te omzeilen. 

Een van onze 'afvalcoaches' komt graag langs om te kijken naar een oplossing. 

Antwoord 

Trek nog een bus open?  'afvalcoaches'? 

Voor een aantal afvalstromen zoals batterijen en kleine elektronische apparaten kunt u bijvoorbeeld ook bij 
verschillende winkels terecht.  

Antwoord 

Batterijen geen probleem dat weet iedereen maar kleine elektronische apparaten kunnen bij sommige 
winkels terecht? Tja omwegen zoeken oude apparaten die kapot zijn kan ik niet overal kwijt en wel bij het 
afvalstation die ervoor gemaakt is om te voorkomen dat dit soort artikelen niet meer op straat of in de 
polders verdwijnen zoals eerder vermeld  

Zo kunnen we er samen misschien voor zorgen dat u het afval dichtbij huis kwijt kunt en niet steeds naar 
het afval aanbiedstation hoeft. Dit scheelt weer een rit naar de milieustraat en voorkomt meerkosten. 

Antwoord 

Die rit kost ons niets we wonen er op loopafstand vandaan, dicht bij huis dan maar de container in samen 
met huisvuil dat bevorderd ook schoon afvalbeleid is me wel een klep opening waard voor € 0,75 om mijn 
kapotte printer of andere gebruik artikelen die schadelijk zijn, misschien ook eens echt na gaan denken per 
dit wanbeleid wat een grote bureaucratie is waar de burgers de dupe van zijn. 

Mocht u een afspraak willen maken met een van onze afvalcoaches dan kunt u contact opnemen met BAR 
Afvalbeheer via telefoonnummer 010 506 11 11 of via info@bar-afvalbeheer.nl 

Antwoord 

Geen behoefte aan een afvalcoach. Compleet zinloos. 

lk vertrouw erop u híermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Een hartelijke groet, 



 

Manager Beleid, Strategie en Communicatie 

BAR Afvalbeheer 




