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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Door de fractie van CU/SGP zijn op 2 mei 2019 onderstaande schriftelijke vragen gesteld. Dit n.a.v. 
een persbericht rondom de beantwoording van vragen van de EVB door wethouder Schaap uit 
Barendrecht over het afvalbeleidsplan. Met deze informatiebrief geven wij antwoord. 
 
Raadsvragen 
De fractie van CU/SGP heeft de volgende vragen voor de wethouder: 
 
Vraag 1. Er wordt door wethouder Schaap, gemeente Barendrecht, aangegeven dat voor de drie 
gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) de bestelling voor de nieuwe afvalcontainers 
al de deur uit is. Klopt het dat dit ook voor de gemeente Albrandswaard het geval is?  
 
Antwoord: Dit is onjuist in de pers gekomen. Het betreft hier een aanbesteding voor de 
minicontainers en ondergrondse containers die al in 2016 is gestart. Deze aanbesteding is gebaseerd 
op de vervanging van oude, bestaande containers en kan ook gebruikt worden bij de eventuele 
uitbreiding voortkomend uit een goed gekeurd afvalbeleidsplan. De overeenkomst die hier uit voort is 
gekomen met de winnaar (het bedrijf ESE) betreft een samenwerkingsovereenkomst voor de 
komende jaren. Hier zit geen enkele afnameverplichting achter. De enige verplichting die we hebben, 
is dat als we nieuwe containers gaan bestellen (uitbreiding of vervanging), we die bestellen bij ESE.  
 
Vraag 2. Zo ja. Welk raadsbesluit van de gemeenteraad Albrandswaard ligt hieraan ten grondslag? 
Wat is er dan besteld? Kan deze bestelling nog teruggedraaid worden, mocht de gemeenteraad 
anders besluiten dan het college voorstelt?  
 
Antwoord: Er is geen bestelling gedaan voor de aanschaf van nieuwe containers in het kader van het 
toekomstige afvalbeleidsplan. Eerst wordt de beslissing van de raad afgewacht. 
 
 
 
 



  
  

 
 
 
  
  

 
Vraag 3. Zo nee, hoe zit het dan precies met de gezamenlijke aanbesteding? Hoe kan het dat 
wethouder Schaap er naast zit?  
 
Antwoord: Zie antwoord bij vraag 1. Voor de vervanging van de containers en eventuele toekomstige 
vervangingen is eerder al een brede, gezamenlijke aanbesteding gedaan. Wat betreft de bestelling is 
de pers afgegaan op veronderstellingen en niet op feiten. Bij het schrijven in de pers heeft geen 
wederhoor plaatsgevonden en is de aanname gedaan dat voor Albrandswaard ook containers zijn 
besteld wat niet juist is. 
  
Vraag 4. Hoeveel tijd denkt het college nodig te hebben om na besluitvorming in september/oktober 
over te gaan tot uitvoering? 
 
Antwoord. Dit is afhankelijk van de keuze van de raad op 7 oktober. Het mag duidelijk zijn dat de 
uitrol van minicontainers sneller kan plaatsvinden dan de plaatsing van ondergrondse containers wat 
meer voorbereidingstijd vraagt. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


