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Aanleiding 
Tijdens de vergadering van uw raad op 3 december jl. is gevraagd om extra informatie over de 
mogelijkheid voor huishoudens met 5 of meer personen om een extra restafvalcontainer aan te 
vragen.  
 
Waarom wordt deze mogelijkheid geboden? 
Uitgaande van de nieuwe inzamelfrequentie van restafval (1x per 4 weken) is een huishouden 13x 
per jaar in staat restafval aan te bieden. In onderstaande tabel is af te lezen dat een 140 liter 
restcontainer vanaf een 5-persoons huishouden niet toereikend is bij de ambitie het aangeboden 
restafval terug te brengen naar 60 kgpppj.  
 

Benodigd volume 1-persoons 2-persoons 3-persoons 4-persoons 5-persoons 6-persoons 

5 kgpppj 3 liter 6 liter 9 liter 12 liter 15 liter 18 liter 

50 kgpppj 31 liter 62 liter 92 liter 123 liter 154 liter 185 liter 

65 kgpppj 40 liter 80 liter 120 liter 160 liter 200 liter 240 liter 

90 kgpppj 55 liter 111 liter 166 liter 222 liter 277 liter 332 liter 

150 kgpppj 92 liter 185 liter 277 liter 369 liter 462 liter 554 liter 

 
In het door uw raad vastgestelde Uitvoeringsplan 2018/ 2019 is deze regeling daarom ook in de tekst 
opgenomen.  
 
Hoe gaan we om met de aanvragen? 
Een aanvraag van een extra container voor restafval wordt kritisch bekeken in een aantal stappen: 

1. Controle in de BAG op aantal ingeschreven personen; 
2. Doorvragen op de reden waarom de container nodig is; 
3. Waar mogelijk de aanvraag ombuigen naar de verstrekking van een extra PMD- of 

papiercontainer. In veel gevallen blijkt dit voor de inwoner een goed alternatief. 
 
Het feit dat er geen mogelijkheid is om een 240 liter restafvalcontainer, maar een aanvullende 140 
liter lijkt daarnaast een drempel te zijn (ruimtegebrek). 
 
Wat laten de cijfers tot nu toe zien? 
In Goirle staan 532 huishoudens geregistreerd die voldoen aan het gestelde criterium. Dit is zo’n 5% 
van het totaal aantal huishoudens. Van deze groep heeft 63 huishoudens een extra 
restafvalcontainer verstrekt gekregen, wat nog geen procent betreft op het aantal adressen met 
woonfunctie (10610). 
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Verwachting 
Het lijkt er op dat de inwoners steeds beter omgaan met het scheiden van afval en het optimaal 
benutten van de PMD container. Dit blijkt uit de afname van het aantal aanvragen voor een extra 
restafvalcontainer. Het uitzetten van extra restafvalcontainers zal tot een minimum beperkt blijven. 
De doelstelling om het restafval terug te brengen naar 60 kgpppj gaat daardoor dus niet verloren. 
 
 


