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Vraag 1. Er wordt een investeringsbedrag gevraagd van € 2.727.000,-. Is dit inclusief de reeds 
opgenomen investeringen in de begroting voor het oude afvalplan of komen die bedragen er nog 
bovenop?

Indien de reeds opgenomen investeringen nog bij het bedrag van € 2.727.000,- komen kan dit dan 
gespecificeerd worden?

Antwoord 
Alle  benodigde  investeringen  voor  de  uitvoering  van  het  plan  zijn  opnieuw  geïnventariseerd  en 
inzichtelijk gemaakt. Deze investeringen komen in de plaats van de investeringen uit het oude plan.

Vraag 2: Er wordt € 100.000,- gevraagd voor communicatie. In het vorige plan is er ook geld 
gereserveerd voor communicatie. Is dat allemaal besteedt? En welke vormen van communicatie 
worden er ingezet?

Antwoord 
In het vorige plan zijn ook middelen opgenomen voor het uitrollen van een communicatiecampagne, 
Na het stopzetten van het vorige afvalbeleidsplan is terughoudend met de inzet van de financiële 
middelen omgegaan. 
Wat er nu begroot wordt, is benodigd voor de communicatie voor dit beleidsplan Afval en 
grondstoffen.
Voor de vormen van communicatie verwijzen wij u naar het afvalbeleidsplan op pagina 19.

Vraag 3: Er wordt gesteld dat we veel kunnen leren van andere gemeenten. Het succes had te maken 
met heldere en aansprekende communicatie. Kan het college hier voorbeelden van sturen?

Antwoord 
Goede voorbeelden zijn te vinden op de websites van NV Berkel-Circulus, ROVA, De Meerlanden, 
Twente Milieu, Omrin, HVC die actief zijn voor vele tientallen gemeenten.

Vraag 4: Volgens het voorstel moeten glas- en textielcontainers op redelijke loopafstand staan. Staan 
ze daar nu al en wat is een redelijke loopafstand? Zijn er kosten mee gemoeid om dit te realiseren als 
dit al niet het geval is?

Antwoord 
Er wordt per gebied een plan gemaakt of alle grondstoffencontainers op redelijke loopafstand staan, 
rekening houdend met de behoefte per gebied. Denk aan logische plekken die regelmatig worden 



bezocht zoals winkelcentra, etc. In het plan wordt uitgegaan van het plaatsen van extra 
ondergrondse  containers  voor  papier,  glas  en  textiel.  De  kosten  (2,7  mio)  zijn  in  het  plan 
meegenomen.

Vraag 5: Klopt het dat bij laagbouw mensen met 1 PMD/Restafval container niet bij kunnen betalen 
aangezien er maar 26 keer gereden wordt per jaar maar dat bijbetalen alleen geldt wanneer een 
huishouden 2 of meer van deze containers heeft? Worden die huishoudens ook extra aangeslagen 
voor het hebben van een extra PMD/Restcontainer?

Antwoord 
Ja,  het  eerste  deel  van  de  vraag  klopt.  Het  laatste  deel  niet.  Betaling  is  alleen  voor  extra  
aanbiedingen boven de 26 keer aanbieden. Een 2de container kan gratis worden aangevraagd. 
Vraag 6: Wordt de raad van de driemaandelijkse monitoring van de maatregelen op de hoogte 
gesteld?

Antwoord 
Dat klopt, er wordt een dashboard gemaakt dat per kwartaal naar de raad wordt gestuurd.

Vraag 7: Enkele hoogbouw heeft nog geen ondergrondse containers maar containers in de berging. 
Blijft deze optie bestaan voor hoogbouw waar ondergrondse containers niet mogelijk / gewenst zijn?

Antwoord 
Nee, we willen daar waar mogelijk naar ondergrondse containers. Met inpandig inzamelen is het niet 
mogelijk om het aantal keren dat afval wordt aangeboden bij te houden.

Vraag  8:  Krijgen  de  andere  containers  bij  de  laagbouw  ook  een  chip  zodat  de  gemeente  kan 
monitoren hoe vaak grondstof wordt aangeboden en daar op den duur de frequentie van aan kan 
passen?

Antwoord 
Ja dat  klopt,  maar  ook om het  aanbieden van illegale  containers  of  containers  van bedrijven  te  
voorkomen


