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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) inzake het verwijderen (ondergrondse)
restafvalcontainer in Hovystraat

Geachte heer Rijsdijk,

Op 3 mei 2021 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over het verwijderen van de (ondergrondse)
restafvalcontainer in de Hovystraat. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1
Wat is de reden dat de restafvalcontainer is verwijderd en vervangen door een papiercontainer?

Antwoord :

De NV BAR-Afvalbeheer is er in de Hovystraat in eerste instantie van uitgegaan dat er vier ondergrondse
containers voor PMD+rest stonden. Daarom is opdracht gegeven voor het omwisselen van twee
ondergrondse containers voor PMD+rest op deze locatie naar twee ondergrondse containers voor oud
papier/karton. Na de omwisseling bleek dat er niet vier restafvalcontainers waren op deze locatie, maar
drie restafvalcontainers

Inmiddels is opdracht gegeven om er één omgewisselde ondergrondse container voor oud papier/karton
uit te halen en weer terug te wisselen voor een restafvalcontainer. Uiteindelijk zullen er op deze locatie
twee ondergrondse containers voor PMD+rest en één ondergrondse container voor oud papier/karton
staan

Vraag 2
Wanneer en door wie is deze beslissing genomen?

Antwoord
Deze beslissing is eerder dit jaar genomen door NV BAR-Afvalbeheer.



Vraag 3
Is met bewoners besproken dat de restafvalcontainer zou worden vervangen door een papiercontainer?
Zo ja, hoe kan het dan zo zijn dat bewoners van de Hovystraat die recht tegenover de containers wonen
van niets wisten en ook niet zijn geïnformeerd? Zo nee, waarom niet en hoe gaat u dit in het vervolg beter
doen?

Antwoord:

In de regel worden inwoners geïnformeerd over de omwisseling middels een sticker op de ondergrondse
container .

Vraag 4
Is de overgebleven restafvalcontainer voorzien van sensoren die aangeven wanneer de
restafvalcontainer (bijna) vol zit? Zo ja, hoe kan het dan zo zijn dat het soms dagen duurt voordat een
volle container wordt geleegd? Zo nee, waarom niet en is het de bedoeling dat er alsnog een container
wordt geplaatst die deze sensoren wel heeft?

Antwoord:

Deze containers zijn voorzien van sensoren. In onderstaande grafiek vindt u de volloopsnelheid van de
ondergrondse container voor PMD+rest. U kunt zien dat de container (meestal) wordt geledigd voordat
deze vol zit.
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Vraag 5
Bent u bereid om de restafvalcontainer weer terug te laten plaatsen (eventueel met behoud van de extra
papiercontainer) of de overgebleven container te vervangen door een groter exemplaar met meer liters?
Graag uw antwoord toelichten.

Antwoord:
Zie antwoord 1 .

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van RiddVkerk
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