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Geacht college,  

De fractie van LRG verzoekt u schriftelijk antwoord te geven op de vragen over het Uitvoeringsplan afval 

2018-2019. 

Het voorstel is om Model 1 gemeente breed in te voeren. Dit komt overeen met de pilot in Pilotwijk 2. De 

resultaten van de evaluatie van met name de meerpersoons huishoudens baren ons zorgen. 

Meerpersoons is in dit geval 3 of meer personen. 

- 60% van de meerpersoons huishoudens is niet tevreden over de inzameling restafval 

- 43% van de meerpersoons huishoudens vindt het volume voor restafval niet voldoende 

- 42% van de meerpersoons huishoudens vindt het volume PMD niet voldoende 

- Het rapportcijfer voor deze inzamelwijze is bij meerpersoons huishoudens 6,3 

Als verbetermogelijkheid wordt gekozen om het mogelijk te maken dat een huishouden van 5 of meer 

personen kosteloos een extra restafvalcontainer van 140 liter kan ontvangen, of de 140 liter container kan 

omwisselen naar een 240 liter container. 

Samenvatting van het uitgevoerde bewonersonderzoek (alleen Pilotwijk 2) 

 

Pilotwijk 2 in %
Pilotwijk 2 

meerpersoons
Opmerking

Inzameling restafval

tevreden met inzamelwijze 59 40 last van stank en maden

volume restafval is (bijna altijd) voldoende 76 57 luieraanbod kleine kinderen

voert u het restafval anders af dan via huis aan 

huis inzameling 45 61

28% meerpersoons neemt het afval mee naar 

vrienden en familie

Gescheiden inzameling GFT

tevreden met inzamelwijze 77

graag in de zomer een wekelijkse inzameling 

wegens veel snoeiafval en stankoverlast

had u afgelopen zomer wel last van vliegen 

en/of maden in GFT container 68 57% geeft aan dat de last niet erger is dan voorheen

Gescheiden inzameling PMD

tevreden met inzamelwijze 79 PMD vak te klein van de duocontainer

volume PMD is (bijna altijd) voldoende 81 58

duidelijk wat wel/niet thuishoort bij PMD 86 communicatie mag duidelijker

Gescheiden inzameling oud papier

tevreden met inzamelwijze 81

volume oud papier is (bijna altijd) voldoende 85 69

wil DUO-container blijven gebruiken 85

Rapportcijfer inzamelwijze 7.0 6.3



 

Vragen: 

1. Wat zijn de gevolgen als de kosteloze uitbreiding van de restafvalcontainer wordt mogelijk 

gemaakt voor huishoudens van 3 of 4 personen of meer? De gevolgen zowel voor het milieu, de 

service en de kosten.  

2. Kan de verwachte investering worden berekend voor extra afvalcontainers bij huishoudens van 3 

of 4 personen of meer op basis van dezelfde uitgangspunten als dit voor huishoudens van 5 of 

meer personen is gedaan? 

 

Uw antwoord zien we graag tegemoet, 

Namens de fractie van LRG, 

Erik Schellekens 


