
Beantwoording vragen rondvraag raadsvergadering 28 mei 2019

Hierbij de beantwoording van de rondvragen van mevrouw Petra van Kuilenburg (LLBWB) 

Vraag:
Er is melding van drugsafval in de uiterwaarde bij Ophemert gedaan door een inwoner. 
Tot op heden is e.e.a. niet opgeruimd. Waarom niet?
Antwoord:
Het gebied van de dumping in Ophemert is van stichting G.Ribbius landgoed Lindschoten 
(dit betreft geen openbare ruimte). 
Deze stichting is inmiddels gebeld. Zij hebben een beheerder in Ophemert die het terrein 
bijhoudt. Deze is ter plaatse geweest en heeft inmiddels al het plastic opgeruimd. De 
grond die nu nog aanwezig is, is organisatiegrond wat geen dumpafval betreft.
De zaak is dus opgelost en de stichting zal een hek gaan plaatsen om verdere dumping te 
voorkomen. De melder is inmiddels gebeld en aan hem is uitgelegd wat er aangedaan is 
en dat de over gebleven grond blijft liggen.

Vraag:

De pasjes van de Avri t.b.v. de vuilcontainers, deze zouden in strijd zijn met de Wet op de 
Privacy.
Antwoord:
De opvatting dat pasje voor ondergrondse afvalcontainers in strijd zijn met de 
privacywetgeving komt voort uit de uitspraak van de Raad van State van 26 april 2016. 
De gemeente Arnhem had een systeem ingevoerd met adresgebonden afvalpasjes die 
verplicht moesten worden gescand bij het wegbrengen van restafval. Dit is in strijd met 
de privacywetgeving omdat de gemeente Arnhem zonder noodzaak persoonsgegevens 
verzamelt van inwoners. De registratie van persoonsgegevens is niet noodzakelijk voor 
het uitvoeren van een publieke taak. Hierin verschilt het gebruik van pasjes (en 
bijbehorende registratie van persoonsgegevens) voor de ondergrondse containers van 
Avri in de regio Rivierenland.

Het gebruik van persoonsgegevens is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens, die waakt 
over de privacywetgeving, wel toegestaan als het wordt gebruikt voor doelen die 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een publieke taak. Registratie van 
adresgegevens, aantal stortingen, tijd en plaats van gebruik van de pasjes zijn daarom 
wel toegestaan als dit wordt gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de 
afvalstoffenheffing. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen pasjes worden 
gebruikt voor het systeem van diftar (inwoners betalen per inworp).

De gemeente Arnhem gebruikte destijds de gegevens niet om de hoogte van de 
afvalstoffenheffing te bepalen; de persoonsgegevens werden helemaal niet gebruikt voor 
een publieke taak. In regio Rivierenland is dit wel het geval bij de ondergrondse 
containers van Avri, omdat hier een diftar-systeem wordt toegepast waarbij mensen 
betalen voor de hoeveelheid afval die zij weggooien. De gegevens van de afvalpas zijn 
nodig om te bepalen hoeveel een huishouden moet betalen. Voorwaarden bij het gebruik 
van de pasjes zijn dat de gemeente / Avri duidelijk zijn over waar ze de 
persoonsgegevens voor gebruiken en dat deze informatie goed beveiligd moet zijn.

Vraag:
Is er controle op de uitvoering van het maaibeleid?
Antwoord:
Het maaibeheer is voor 2019 nog niet geharmoniseerd. Het maaibeheer van de 3 
gemeenten wordt in 2019 voortgezet. 
Dit bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:



Gazons maaien         (24 x), gras rond bankjes en obstakels worden elke 3e maaibeurt 
gemaaid.
Bermgras intensief     ( 5 x), gras rond bankjes en obstakels wordt de 1e, 3e en 5e 
maaibeurt gemaaid.
Bermen buitengebied ( 2 x), gras rond bankjes en obstakels worden 2 x bij gemaaid. 

Het 2x bij maaien van bankjes in de bermen die 2 x gemaaid worden is niet altijd 
voldoende. Indien nodig wordt dan door de buitendienst een extra maaironde rond de 
bankjes uitgevoerd.
Het toezicht op de maaibestekken wordt uitgevoerd door de gebiedsbeheerders.

Najaar 2019 wordt het maaibeheer geharmoniseerd zodat het met ingang van 2020 in 
heel West Betuwe gelijk is. 
Als inwoners vinden dat er in de openbare ruimte iets niet goed gaat (zoals het bij maaien 
rond de bankjes), kan dit altijd gemeld worden bij het meldpunt.
Er wordt dan z.s.m. actie op ondernomen.

Vraag:
De rotonde in Hellouw, het college heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag naar 
de stand van zaken.

Antwoord:
In november 2018  is door de gemeenteraad van Neerijnen besloten om conform de wens 
van de bewoners te onderzoeken of een rotonde aan de oostzijde van het dorp te 
realiseren valt. De Oudenhof geldt dan als belangrijkste ontsluiting voor het dorp. Omdat 
dit niet conform de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland was is de 
dialoog aangegaan. In december 2018 heeft dit nog geleid tot een bestuurlijk overleg 
tussen wethouder Kool en gedeputeerde Bieze. Afgesproken is dat de gemeente de regie 
voert over het onderzoek en de provincie een gedeelte meebetaalt. Daarna is een 
adviesbureau in de arm genomen en zijn via meerdere gesprekken met de provincie de 
kaders bepaalt, het gaat immers om een rotonde op de provinciale weg en die moet 
voldoen aan de provinciale spelregels. De rotonde moet fysiek passen, de omliggende 
wegen moeten voldoen of op de juiste manier in te richten zijn, het moet verkeerskundig 
wenselijk zijn en natuurlijk binnen het gestelde budget passen. Het onderzoek is nu in 
volle gang en de eerste resultaten zijn ambtelijk besproken. Het is de bedoeling dat de 
resultaten in juni met de verantwoordelijk wethouder Goossens besproken worden en in 
juni of vlak na het zomerreces in het college behandeld worden. Uw raad zal dan worden 
geïnformeerd over de laatste stand van zaken.  

Vraag:
Mevrouw Markenhof informeert hoe het staat met de paaltjes om de Gelderse straat af te 
sluiten voor verkeer.
Antwoord:
Om de betreffende  palen in werking te kunnen stellen dienen nog een aantal 
handelingen uitgevoerd te worden. Die hebben nog niet plaatsgevonden, onder andere 
door extra werkzaamheden vanwege de werkzaamheden van de provincie aan de N830 
bij Tuil. Het streven is nu om de paal in werking te stellen tijdens het zomerreces 
(jul/aug), omdat het dan relatief rustiger is.

Vraag: naar aanleiding van ingekomen stuk C2; Informatienota APV 
bijeenkomsten met inwoners en bedrijven



Waarom is richting de inwoners en betrokkenen, niet gecommuniceerd dat de APV 
onlangs op enkele punten is gewijzigd door de raad? 
Antwoord:
Het heeft niet in de uitnodiging gestaan, op beide avonden hebben we daar in de 
presentatie voorafgaand aan de discussies aandacht aan besteed. Daarmee was het 
proces voor de aanwezigen transparant. 


