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Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

In uw RIB geeft u aan dat inwoners tevreden zijn met de verbeterde dienstverlening. Dit horen wij 

ook terug van bewoners in zowel laag- als hoogbouw. Onder andere de ophaalfrequentie van 

ondergrondse containers wordt als positief ervaren.  

Kunt u aangeven of dit komt doordat de containers zijn voorzien van vulgraad sensoren? En zo ja, 

voorziet dit al in een kostenbesparing en/of gebruiksgemak?  

Antwoord 

De ingebouwde vulgraadsensoren dragen hier zeker aan bij. De containers worden pas ingepland 

voor legen als de vulgraad boven de 70% komt. Dit voorkomt onnodige rijbewegingen binnen de 

gemeente en maakt het legen van verzamelcontainers efficiënter. Door de vulgraadsensoren kan 

de NV BAR-Afvalbeheer zien welke locaties preventief geleegd moeten worden. In juni is de NV 

begonnen met het structureel legen van hotspotlocaties op zaterdagen. Dit leidt tot een verbeterde 

dienstverlening en minder klachten over volle verzamelcontainers.  

Doordat de klachten nu direct bij de NV BAR-Afvalbeheer binnenkomen, en niet meer bij het KCC, 

worden deze sneller opgelost. Ook dat zorgt voor een verbeterde dienstverlening.  

Vraag 2 

In het tweede kwartaal van 2021 worden de afvalpassen per wijk uitgedeeld en zijn de 

ondergrondse containers alleen nog met een pas te openen.  



Krijgen zowel inwoners van laag- als hoogbouw zo’n afvalpas? Kan een inwoner met de pas 

meerdere ondergrondse containers in de wijk openen of alleen de dichtstbijzijnde?  

Antwoord 

De afvalpassen worden alleen uitgedeeld bij bewoners van de hoogbouw, omdat alleen zij gebruik 

kunnen maken van de ondergrondse containers en GFT-cocons. Deze inwoners kunnen 

meerdere ondergrondse containers in de wijk openen met hun pas.  

Bewoners van de laagbouw kunnen gebruik maken van de minicontainers die zij hebben 

ontvangen. 

Vraag 3 

In de praktijk horen wij dat bij oplevering nieuwbouw er nog geen pas beschikbaar is voor de 

nieuwe inwoners voor de milieustraat. Hierdoor gooien mensen bouwafval in ondergrondse 

containers. Dit lijkt ons een ongewenste situatie.  

Kunt u ervoor zorgen dat bij oplevering van nieuwbouw, afvalpassen voor de milieustraat 

beschikbaar zijn voor nieuwe bewoners?  

En kan duidelijk gemaakt worden in de brief van deze pas, dat deze bedoeld is voor de 

milieustraat en niet voor de ondergrondse containers? Dit is nu niet uit de brief te herleiden.  

Antwoord 

Als een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, wordt het adres aangemeld bij de NV BAR-

Afvalbeheer. Inwoners ontvangen dan of minicontainers of een afvalpas voor de ondergrondse 

container. Ook ontvangt het huishouden een pas voor het afvalbrengstation. Vanuit de NV wordt 

contact opgenomen met HVC met het verzoek om in hun brief e.e.a. duidelijker te vermelden. 

Vraag 4  

Vragen met betrekking tot de kostenstijging en scheidingsresultaten hebben wij gevraagd bij de 

schriftelijke vragenronde voor de begroting. Graag willen wij nog voor de behandeling van de 

begroting een geactualiseerde ontwikkeling scheidingsresultaten grafiek als uitbreiding op de nu 

gegeven grafiek tot en met juni. Kunt u dit toezeggen? 

Antwoord  

Op dit moment zijn nog geen gegevens van het 3e kwartaal beschikbaar. We zijn daarin 

afhankelijk van derde partijen. Streven is om voor de begroting een zo actueel mogelijke 

rapportage van de scheidingsresultaten te bieden.  



Vraag 5 

De app van BAR afvalbeheer werkt naar vele tevredenheid. Welke mogelijkheden ziet u in de 

toekomst nog voor deze app? 

Antwoord 

De NV heeft binnenkort gesprekken met de app-ontwikkelaar om te kijken hoe de app verder 

ontwikkeld kan worden.  
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