Oosterbeek, 27 oktober 2016

Schriftelijke vragen Uitvoering afvalverwerking.
Zoals beloofd tijdens de behandeling van het nieuwe afvalbeleidsplan, zouden wij de
ontwikkelingen van dit plan en de uitvoering daarvan kritisch volgen.
Volgens GemeenteBelangen is de uitvoering de basis van het succes voor de gewenste
toename van afvalscheiding in de gemeente Renkum. Het moet niet de basis zijn voor een
efficiency slag bij ACV, maar een verbeterslag voor beter afval scheiden. We bemerken echter
dat er spanning zit tussen deze twee ambities.
Er bereiken ons verschillende berichten waar wij graag meer inzicht in willen krijgen. Vooral
het artikel in de Gelderlander van vandaag “Inco’s groot probleem voor
modelafvalscheider”(27-10-2016) maakt onze fractie ongerust.
Daarom hebben wij de volgende vragen aan het College:
1. De locaties voor het inleveren van incontinentiemateriaal laten nog op zich wachten. Is
hier inmiddels meer duidelijkheid over? Zijn er extra onvoorziene kosten te
verwachten?
Antwoord: de locaties waar inwoners het incontinentiemateriaal kunnen afleveren
staan sinds begin oktober op de website www.ontdekdewaardevanafval.nl. Binnen
onze gemeente zijn alle kinderdagverblijven, verpleeghuizen en verzorgingshuizen
aangeschreven of zij ten aanzien van dit onderdeel samen willen werken met de
gemeente Renkum. Veel instanties willen geen onbevoegden op hun eigen terrein of in
het gebouw waardoor de samenwerking niet overal van de grond is gekomen. Wel is
het gelukt om met verzorgingshuis Felixoord afspraken te maken. Daarnaast zijn
afspraken gemaakt met Kinderdagverblijf ‘De Speelboerderij’ te Heelsum,
‘Kinderdagverblijf Piccolo’ te Doorwerth en Kinderopvang ‘Winja Wanja’ te Renkum.
Inwoners kunnen hier, tijdens openingstijden terecht. Het incontinentiemateriaal gaat
mee met het overige afvalaanbod van deze instellingen. De samenwerkingspartijen
hebben daarvoor een contract met een particuliere afvalinzamelaar. Het
incontinentiemateriaal vanuit de Renkumse bewoners komt daar bij. Als uitgangspunt
voor de verrekening van de kosten zijn de inzamelkosten van de afgelopen 2 jaren. De
meerkosten vanaf 2017 neemt de gemeente Renkum voor zijn rekening. Hier is binnen
de afvalstoffenbegroting van 2017 rekening mee gehouden.
2. Het inleveren van incontinentiemateriaal levert in de praktijk onwenselijke situaties op
zoals al door ons betoogd tijdens de behandeling van het plan en zoals vandaag
verschenen in de Gelderlander. Die situaties zijn zowel praktisch (gewicht en omvang
afval, afstand tot inleverpunt) en menselijk (schaamte) erg problematisch. Daarnaast
lopen de kosten voor mensen die het afval niet zelf weg kunnen brengen op. Wat ons
betreft een onwenselijke vorm van de 'vervuiler betaalt', aangezien deze
mensen afhankelijk zijn van het gebruik van incontinentiemateriaal. Kan het college
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aangeven waarom deze mensen bij moeten betalen voor een extra restafvalbak? En
kan het college tevens aangeven waarom er geen geur afsluitende bakken voor deze
mensen beschikbaar komen?
Antwoord: Inwoners die vanwege medische redenen gebruik moeten maken van
incontinentie- of stomamateriaal kunnen met een doktersverklaring een speciale
luchtdichte kliko aanvragen. Deze speciale kliko sluit geur af en wordt geleverd zonder
extra kosten voor de aanvrager. Bij het tot stand komen van deze regeling is gezocht
naar een balans tussen service, kosten en afvalbewustzijn. Het aanvraagformulier is
beschikbaar via www.ontdekdewaardevanafval.nl/medische-redenen-afval en bij de
receptie van het gemeentehuis. De meeste inwoners die naar de regeling hebben
geïnformeerd zijn hier tevreden mee.
3. Tijdens de laatste behandeling op 14 september 2016 zou de wethouder kijken naar
de stroom berichten van met name VVE’s en slecht ter been zijnde inwoners over de
aanzienlijke toename in het aantal te lopen meters. Is er al meer duidelijk over een
oplossing en zijn hierbij extra kosten te verwachten?
Antwoord: In totaal zijn er in eerste aanleg 41 nieuwe containerlocaties gepubliceerd.
Deze locaties voldoen aan de door het college vastgestelde criteria. Daarop zijn in
totaal 23 schriftelijke zienswijzen ingediend, verdeeld over 11 containerlocaties.
Uiteindelijk is over alle locaties overeenstemming bereikt. De meeste zienswijzen
hebben betrekking op de loopafstanden tot de container voor inwoners die slecht ter
been zijn, locaties op gronden van VVE’s, en tegen de nieuwe manier van inzamelen.
Ook zijn er zienswijzen binnengekomen voor het behoud van de beoogde locatie. In
totaal is het aantal ondergrondse containers daardoor met vier stuks uitgebreid. De
verwachting is dat de eventuele meerkosten binnen het project opgevangen kunnen
worden. Omdat er ook twee containerlocaties zijn toegevoegd op eigen terrein zijn
deze in cofinanciering aangelegd.
4. Is de beloofde PMD-container bij Veentjesbrug inmiddels buiten het hek geplaatst?
Antwoord: het plaatsen van een container voor PMD buiten het hek wordt sterk
afgeraden. Er is geen toezicht op en verwacht wordt dat buiten de openingstijden deze
container gebruikt wordt om ander afval in te dumpen. Hiermee wordt ongewenst
afvalgedrag gefaciliteerd. Dit is een ongewenste situatie en leidt tot hogere kosten.
De huidige container voor PMD staat op 25 meter van de slagboom. Deze afstand is
goed te belopen zonder dat dit ten koste gaat van het aantal bezoeken aan het
afvalbrengstation. ACV heeft laten weten geen klachten te ontvangen van bezoekers
die moeite hebben met de huidige locatie van de PMD container.
In 2017 wordt gezocht naar mogelijkheden om op het terrein een ‘gratis rondje’ te
introduceren. Hiervoor moet het afvalbrengstation heringericht worden.
5. Dan nog een vraag met betrekking tot het aanbieden van PMD-zakken aan de weg. Is
er een toename in het aantal PMD-zakken en voortijdige aanbieden ervan op straat
waarneembaar?
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Antwoord: sinds september 2015 wordt in de gemeente Renkum met succes PMD
ingezameld. Wij zien een stijging in het aanbod en de verwachting is dat dit aanbod in
2017 verder toeneemt. Op dit moment zet ACV meer voertuigen in om al het
aangeboden PMD tijdens de ophaaldag te kunnen ophalen. Wij zien ook dat op enkele
locaties het PMD al ruim voor de ophaaldag aan de speciale haakjes wordt
opgehangen. Dit gebeurt met name op Plein 1946 en het Europaplein. Hier is via Hoog
en Laag meerdere keren aandacht voor gevraagd, echter zonder resultaat. Ook is op
deze locaties vermeld dat PMD alleen tijdens de ophaaldag aangeboden mag worden.
De Schone Buurt Coaches zijn gevraagd alert te zijn op deze locaties.
6. Hoe verloopt de containerwissel actie tot nu toe?
Antwoord: de klikowissel is inmiddels zo goed als afgerond. Een probleem hierbij was
dat vooraf niet goed inzichtelijk was welke hoogbouwadressen gebruik maken van
duobakken en welke adressen het afval naar verzamelcontainers brengt. Daarnaast
ontbrak een goede registratie van het aantal uitgezette duobakken en groenbakken.
Ook heeft een aantal inwoners niet gereageerd op eerdere communicatie om de
wensen ten aanzien van de kliko’s door te geven. Ook zijn er verzoeken voor kliko’s
gekomen van adressen waar geen afvalstoffenheffing voor wordt betaald zoals
onbekende adressen, kamerverhuurders en bedrijven. Deze verzoeken zijn afgewezen.
Omdat de inwoners veel keuzevrijheid is geboden ten aanzien van de kliko’s (formaat,
aantal en chippen oude gft-bak) heeft dit tot meer vragen en onduidelijkheid vanuit de
inwoners geleid. Dit heeft men zowel bij het KCC van ACV, Kliko als de gemeente
ondervonden. Uiteindelijk hebben ongeveer 250 adressen problemen gehad tijdens de
wissel. Deze problemen zijn door ACV en Kliko opgelost. Omdat in het nieuwe systeem
iedere kliko gekoppeld is aan een adres is er nu een goede registratie. Afgezet tegen
het aantal van ongeveer 14.500 adressen valt het aantal problemen -relatief gezienmee. Dit is minder dan 1,8%. Dit percentage is in vergelijking met andere gemeenten
niet opvallend.
7. Was het probleem met het niet kunnen ophalen voor 5000 gezinnen/inwoners van de
containers met het nieuwe systeem vooraf bekend? En, het daarvoor moeten
inrichten van speciale verzamelpunten? Zijn hierdoor extra kosten te verwachten?
Draagt dit bij aan het gewenste resultaat: afvalscheiding moet leuk en lonend zijn voor
onze inwoners? Met andere woorden, wordt men hierdoor extra enthousiast? Is er
overlast te verwachten voor voetgangers, kleine kinderen of mensen met een
handicap door deze verzamelpunten?
Antwoord: wij gaan er van uit dat met de ‘5000 gezinnen’ de aanbiedplaatsen voor
kliko’s worden bedoeld. Dit aspect van het nieuwe afvalbeleid is onder het kopje
‘Aanpak/Uitvoering’ en ‘WMO-aspecten’ verwoord in het raadsvoorstel dat in januari
door de gemeenteraad is vastgesteld. Het werken met aanbiedplaatsen is in afvalland
gebruikelijk en levert in de praktijk nauwelijks problemen op. Hierbij is gezocht naar
een balans tussen kosten en service. Het inrichten van de verzamelpunten betreft het
aanbrengen van een kliko-symbool op de verharding met wegenverf. Hierdoor wordt
het voor de inwoners duidelijk waar de kliko’s moeten worden aangeboden. De
aanbiedplaatsen zijn per postcode terug te vinden op de website:
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http://www.ontdekdewaardevanafval.nl/zijlader. De kosten hiervan worden binnen de
afvalstoffenbegroting opgevangen. Uitgangspunt van de aanbiedplaatsen is dat de
trottoirs beloopbaar blijven.
8. Zijn er inmiddels acties genomen en met welk resultaat voor de groepen die moeilijk
kunnen omgaan met het pasje en de bijbehorende kosten zoals toegezegd in de
vergadering van 14 september 2016?
Antwoord: Aan de ouderenadviseur van de gemeente en de vrijwillige
ouderenadviseurs is een presentatie gegeven om de veranderingen ten aanzien van de
inzameling van afval te bespreken. Deze kennis nemen zij mee naar de betreffende
inwoners. Daarnaast zijn we gestart met Schone Buurt Coaches. Zij gaan op straat het
gesprek aan met de inwoners en geven indien gewenst ook uitleg over het gebruik van
de milieupas en de ondergrondse container. Zij richten zich vooral op ouderen en
hoogbouwbewoners. Ook is het winkelcentrum van Doorwerth en de markten van
Oosterbeek en Renkum bezocht waar men uitleg kreeg over de werking van de
ondergrondse containers en het gebruik van de milieupas. Daarnaast is per dorp aan
hoogbouwbewoners een folder beschikbaar gesteld waarin het gebruik van de
milieupas en de ondergrondse containers wordt uitgelegd. In de folder kan men ook de
verschillende locaties van de ondergrondse containers terugvinden.
9. Er rijden tot 1 januari 2017 tijdelijk twee vrachtauto’s voor de ophaal per week over
dezelfde route, wat zijn hiervan de extra kosten en milieubelasting?
Antwoord: De keuze om met 2 voertuigen door de dorpen te rijden komt voort uit het
amendement dat tijdens de behandeling van het afvalbeleidsplan in de
raadsvergadering van 26 januari is aangenomen. Hierin is opgenomen dat de
inzamelfrequentie dit jaar niet gewijzigd mag worden terwijl de nieuwe
inzamelmiddelen wel zo spoedig mogelijk uitgezet moesten worden . Vanaf oktober tot
1 januari rijden daarom twee voertuigen met ieder een verschillende fractie (restafval
en gft+e) door de dorpen. Hier was in het raadsvoorstel niet in voorzien. De kosten
hiervan zijn € 115.175,- voor extra man- en voertuiguren. Hoewel de voertuigen op
groen gas rijden, is de milieubelasting hiermee uiteraard ook hoger.

Graag zien wij de beantwoording van de vragen zo spoedig mogelijk tegemoet maar uiterlijk
binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,
Daniëlle Gerritsen, fractievoorzitter.

