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Geachte fractie,

Op 4 mei 2017 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1731) gesteld over de afvalcontainer voor plastic/blik.
In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. De antwoorden vindt u direct onder de vragen.
Uw vragen
Nu de derde afvalcontainer voor het verzamelen van plastic en blik in gebruik is genomen zijn wij al
verschillende malen benaderd met de vraag of deze container niet omgeruild kan worden voor een kleiner
model. Men realiseert zich nu pas goed de grootte en heeft er nauwelijks plaats voor. Bewoners die alleen
wonen geven aan dat een kleine container voldoende is. Bij de LADA-fractie leeft het idee dat bij de introductie
van deze container aangegeven kon worden welk formaat men wilde hebben. Uit andere bron is vernomen dat
dit niet juist is.
1. Kunt u ons duidelijkheid verschaffen?
Gezien de grote hoeveelheid plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons leert de ervaring dat een
minicontainer van 240 liter nodig is om dit afval 1 keer in de 4 weken in te zamelen.
Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl.
Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.
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Om deze reden heeft de aanbieding van HVC zich ook tot deze inhoudsmaat beperkt. Uiteraard zijn er
situaties denkbaar waarin kan worden volstaan met een kleinere container (140 liter). Tot dusver is hiertoe
in de HVC gemeenten waar de container aan huis is uitgezet nog niet overgegaan. Inwoners die bij aanvang
bedenkingen hadden bij de grootte van de container blijken hier na enige maanden namelijk toch mee
vertrouwd. Een 240 liter minicontainer neemt overigens qua oppervlakte slechts enkele centimeters meer
oppervlakte in.
Wellicht is bij aanvang op een of andere manier naar buiten gebracht dat verstrekking van een 140 liter
container ook mogelijk is. Dit berust dan echter op een misverstand; zowel gemeente als HVC
communiceert dat alleen de uitgifte van 240 liter containers mogelijk is.
2. Indien er geen keus gemaakt kan worden, bent u dan bereid om met HVC te overleggen om omruil naar een
kleinere container mogelijk te maken?
We hebben besloten in eerste instantie (half jaar tot een jaar) de uitgifte te beperken tot een 240
minicontainer. Indien er dan alsnog maatwerk vereist is wordt in samenspraak met HVC bekeken waar dit
maatwerk uit bestaat.

Met vriendelijke groet,

T.J.M. Groot
wethouder Openbare ruimte

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.
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