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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2023-007531 

 
Onderwerp 
Vervangen ondergrondse afvalcontainers 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
14 maart 2023 16 mei 2023   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1) In te stemmen met het raadsvoorstel voor het vervangen van ondergrondse afvalcontainers. 
2) Voor het vervangen van de ondergrondse container een investeringskrediet te verstrekken van 

€ 112.250 en de structurele kapitaallasten van afgerond € 10.300 te verwerken in de gesloten 
exploitatie afval 2024 

3) Het voordeel op de inzamelkosten van € 26.7000 te verwerken in de gesloten exploitatie afval 
2024. 

 
 
Inleiding 
Sinds 2007 zijn in de loop der jaren 13 ondergrondse afvalcontainers in gebruik genomen voor de 
inzameling van PMD (4) en restafval (9). De situatie daarvan is als volgt: 
o Twee systemen, zowel voor de inzameling als voor de toegangscontrole, als gevolg van twee 

verschillende leveranciers.  
o 10 containers van een verouderd systeem met belangrijke nadelen: kleine opslagruimte, 

onderhoudsgevoelig, zes exemplaren die zijn versleten, gebruik van het 2G-netwerk voor data-
overdracht. 

o 3 restcontainers van een type dat grootschalig in Tilburg wordt gebruikt, grote opslagruimte, 
gebruik van het 4G-netwerk. Deze containers zijn in 2018 geplaatst via de inzameldienst van 
gemeente Tilburg. 

 
De slijtage geeft in toenemende mate, naast kans op letselschade, ook technische problemen voor 
het BAT, de inzameldienst van gemeente Tilburg. Vanwege de vermelde problemen zijn de laatste 3 
containers door de leverancier van het BAT (gemeente Tilburg) geplaatst, vooruitlopend op 
vervanging van alle containers met hetzelfde inzamelsysteem en toegangscontrole van Tilburg. 
Daardoor ontstond een situatie met twee registratiepakketten. Deze situatie geeft ons extra kosten 
en extra werk voor de gemeentelijke afdeling Financiën.  
 
We willen alle verouderde ondergrondse containers vervangen door moderne containers zoals die 
grootschalig worden gebruikt in Tilburg.  
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Argumenten 
1.1 De continuïteit van de inzameling komt onder druk 
In toenemende mate krijgt de inzameldienst te maken met defecte containers als gevolg van slijtage. 
Het gevolg daarvan is het niet kunnen legen van een container of niet kunnen terugplaatsen daarvan 
in de ondergrondse betonbak. Afhankelijk van het mankement moet voor de ene reparatie de 
leverancier uit Utrecht worden ingeschakeld en voor de andere reparatie juist weer de gemeente 
Tilburg. Dat geeft in de praktijk regelmatig misverstanden wat veel tijd kost. Hierdoor blijven defecte 
container soms langdurig buiten gebruik. Dat geeft weer bijzet en andere problemen in onze 
openbare ruimte.  
 
1.2  Het 2G-netwerk wordt beëindigd in 2025 
KPN is de laatste provider die na 30 jaar het 2G-netwerk uit gebruik neemt. Hierdoor moet de 
elektronica van de 10 verouderde containers worden vervangen om de inworpen te kunnen blijven 
registreren.  
 
1.3 Verouderd containersysteem heeft hogere kosten dan modern systeem 
De verouderde containers vergen extra kosten voor aparte registratie van inworpen. De 
inzameldienst heeft meer tijd nodig voor het legen van deze containers door het afwijkende systeem 
en het regelmatige oponthoud door technische mankementen.   
 
Het ledigen, reinigen en onderhouden van ondergrondse afvalcontainers wordt efficiënter door 
hetzelfde containertype te gebruiken dat wordt gebruikt in de gemeente Tilburg. Bijkomend voordeel 
is dat de containerregistratie wordt beperkt tot één softwareleverancier voor databeheer.  
 
1.4 Modern containersysteem bespaart logistieke kosten 
Er is een logistiek voordeel mogelijk naast de beheer- en onderhoudskosten zoals vermeld onder 1.3. 
Bij het vraagstuk van de verouderde containers is de huidige situatie met de inzameldienst 
geanalyseerd. Door gebruik van grotere containermaten kan één brengpunt met twee containers 
vervallen en is de helft minder inzamelritten nodig voor PMD. Dit bespaart kosten op inzameling en 
onderhoud. De situatieanalyse is uitgewerkt in de bijlage “herontwerp inzamelstructuur 
ondergrondse afvalcontainers” van dit voorstel. 
 

Kanttekeningen 
1.1 Inwoners moeten verder lopen met hun afval 
Door het wegnemen van een brenglocatie moeten 21 huishoudens aan het Oranjeplein  
137 meter (+25) en 18 huishoudens aan de Groeneweg 112 meter (+27) verder lopen met hun afval.  
 
1.2 Het aantal brenglocaties vermindert met 1 tot 2 in het winkelcentrum 
Er blijven voldoende uitwijkmogelijkheden naar een andere locatie in het geval van een defecte 
container. Daarbij wordt het risico op een defecte container ondervangen door moderne containers 
die minder onderhoudsgevoelig zijn.   

  
Financiën 
Voor vervanging van de 10 verouderde containers door 8 moderne containers is een 
investeringsbedrag geraamd van afgerond € 112.250. De oude containers die nu worden vervangen 
zijn inmiddels volledig afgeschreven. 
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- Jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingstermijn 15 jaar, rente 2,5%)     € 10.300 

- Besparing door efficiëntere inzameling, jaarlijks voordeel van   - € 26.700 

- Extra jaarlijkse beheerkosten nieuwe containers         € 1.000 
De operationele lasten dalen naar verwachting jaarlijks met    - € 15.400 
 
De kosten worden geboekt op fcl 6730002 Huishoudelijk afval. 
 
Het voordeel van € 15.400 wordt verwerkt in de berekening van de Afvalstoffenheffing 2024. 
 

Communicatie 
De werkzaamheden zullen in beperkte mate invloed hebben op de mogelijkheid om afval kwijt te 
kunnen voor onze inwoners.  
De pashouders worden geïnformeerd van alle locaties waar containers worden vervangen. 
Aan de pashouders aan het Oranjeplein en de Groeneweg wordt aanvullende uitleg gegeven. 
 

Bijlagen 
1) herontwerp inzamelstructuur ondergrondse afvalcontainers 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester  
Ruud Lathouwers, secretaris 
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De raad van de gemeente Goirle;  

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2023   

gelet op de Gemeentewet;  

 

besluit:  

 

In te stemmen met het vervangen van ondergrondse afvalcontainers. 
2) Voor het vervangen van de ondergrondse container een investeringskrediet te verstrekken van 
€ 112.250 en de structurele kapitaallasten van afgerond € 10.300 te verwerken in de gesloten 
exploitatie afval 2024 
3) Het voordeel op de inzamelkosten van € 26.7000 te verwerken in de gesloten exploitatie afval 
2024. 

 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 16 mei 2023.  

 

, de voorzitter  

 

, de griffier  
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Bijlage: herontwerp inzamelstructuur ondergrondse afvalcontainers 

Uit de analyse kwam de mogelijkheid naar voren om logistiek voordeel te behalen door het wegnemen van de 
brenglocatie voor pmd en restafval aan het Plein 1803. De loopafstand voor de gebruikers van deze containers 
wordt daarmee 137 meter (+25) voor het Oranjeplein en 112 meter (+27) voor inwoners aan de Groeneweg. 
Bewoners aan De Hovel en Muldersweg kunnen een kortere afstand afleggen naar de brenglocatie aan de 
Muldersweg. 

wha = woonhuisaansluitingen 

 
 
 

 


