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Betreft:Verruiming openingstijden afvalscheidingsstation Albrandswaard

Geachte raadsleden, 

INLEIDING
In het verleden hebben onze inwoners aandacht gevraagd voor andere/verruimde openingstijden van het 
Afvalscheidingsstation aan de Nijverheidsweg in Albrandswaard. Vooral een langere openstelling op 
zaterdag is vaak genoemd. 

De principes van een circulaire economie (volledig hergebruik van grondstoffen) zijn volop in ontwikkeling 
en steeds meer overheden, burgers, en bedrijven zien de noodzaak in om anders om te gaan met onze 
schaars wordende grondstoffen. 
Wij werken daarom aan een nieuw Afvalbeleidsplan voor Albrandswaard, dat wij eind 2018 aan u zullen 
voorleggen. Vooruitlopend hierop willen we de openingstijden van het Afvalscheidingsstation aanpassen/ 
verruimen. 

KERNBOODSCHAP
De aanpassing/verruiming van de openingstijden van het Afvalscheidingsstation is een lang gekoesterde 
wens van onze inwoners. Uw raad stond hiervoor al open tijdens de behandeling van het concept-
afvalbeleidsplan in 2017. De aangepaste openingstijden geven ons de mogelijkheid de service te 
verhogen en het voortgaande beleid, op basis van de ervaringen van onze inwoners, bij te sturen.  
We hebben besloten dat het afvalscheidingsstation met ingang van 1 oktober 2018 zonder onderbreking 
open zal zijn op maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 15.30 uur. 

CONSEQUENTIES
Onze inwoners zullen naar verwachting positief reageren op de aangepaste/verruimde openingstijden. 
De nieuwe openingstijden betekenen een extra inzet van 1 medewerker en extra kosten in verband met 
verplichte toeslagen op zaterdag conform Cao. De extra kosten voor 2018 worden gedekt uit de 
voorziening Afvalstoffenheffing. De kosten voor 2019 en verder worden meegenomen bij de vaststelling 
van het nieuwe Afvalbeleidsplan. 



VERVOLG
Vanaf de start van de nieuwe openingstijden monitoren we de ervaringen en de scheidingsresultaten. 
Aan de poort zal worden geënquêteerd om de ervaringen van de bezoekers vast te leggen, waardoor we 
voor de toekomst kunnen bijsturen. Wij zullen u hierover regelmatig informeren.  
De resultaten van de nieuwe openingstijden kunnen tot bijstelling van het huidige beleid leiden. 

Tot slot melden we u dat u eind 2018 het nieuwe Afvalbeleidsplan Albrandswaard tegemoet kunt zien. 
Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


