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Tijdens agendapunt 4 (rondvraag) van de Commissie Leefomgeving van 10 januari zijn vragen 

gesteld over de nieuwe afvalinzameling. Met dit memo wordt hier een antwoord op gegeven. 

 

 

1 Mevrouw Braam (CDA) wijst er op dat één van onze ondernemers vandaag in het nieuws 

was (bericht in de Telegraaf). Hij maakt zich ernstig zorgen over het afvalbeleid dat we voeren. Hij 

heeft eerder verschillende fracties benaderd en aangegeven dat hij last heeft van de container die 

voor zijn deur is geplaatst. Midden voor zijn onderneming en nu heeft hij ook nog last van afval dat 

daar gedumpt wordt. Hij moet dit iedere dag opruimen. CDA vindt dat hij ondersteund moet 

worden en wil hier aandacht voor vragen. 

 

Antwoord: Ten aanzien de plaatsing van de container nabij de zij-ingang van de ondernemer zijn 

door de PvdA eerder vragen gesteld en beantwoord op 29 november 2016 (kenmerk 44573).  

De ondernemer heeft daarna nog een overleg gevoerd met wethouder Ruwhof. Er is uitgelegd dat 

de container met name is geplaatst voor de oudere bewoners van de Utrechtseweg. Ook is 

herhaald dat de locatie is samenspraak met de ondernemer is geplaatst. Daarbij is nogmaals het 

aanbod gedaan om de container, met bijvoorbeeld plantenbakken, aan het zicht vanuit het 

restaurant te onttrekken. De ondernemer blijft echter bij het standpunt dat de container weg moet.  

Het beeld dat in de Telegraaf en tijdens de uitzending van Editie NL van 10 januari geschetst wordt 

is echter onjuist. Van het dagelijks opruimen van afvalzakken voor zijn restaurant is geen sprake. 

De Schone Buurt Coaches maar ook de handhavers bezoeken deze locatie sinds begin januari 

dagelijks. Twee keer zijn er enkele zakken weggehaald waarbij in één geval de dader door de 

gemeentelijke handhavers is achterhaald. Sindsdien is er van bijplaatsingen geen of nauwelijks 

sprake. Het kan echter voorkomen dat een container in storing is. Ook dan is het niet toegestaan 

om de zakken er naast te zetten. Inwoners zijn zich daar niet altijd van bewust. Om de inwoners 

daar op te wijzen worden op alle ondergrondse containers stickers aangebracht.  

Op dit moment is de nieuwe afvalinzameling enkele weken van kracht. Tijdens de uitzending van 

Editie NL slechts 9 dagen. Het blijkt dat, ondanks veel communicatie én een afvalkalender op 

adres, niet iedereen het nieuwe systeem gelijk door heeft. Daarom worden in samenwerking tussen 

het team communicatie, de Schone Buurt Coaches en de handhavers, onze inwoners zoveel 

mogelijk aangespoord het afval op de juiste manier aan te bieden.  
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2. De heer Huizinga (GB): Wat opviel in de uitzending van Editie NL is dat de wethouder dreigend 

sprak over het uitdelen van boetes. Kan de wethouder deze vraag duiden? 

 

Antwoord: Het nieuwe afvalbeleid vraagt van alle inwoners een inspanning. Ondanks de vele 

communicatie en de inzet van de Schone Buurt Coaches blijkt dat niet iedereen het nieuwe 

afvalbeleid gelijk begrijpt, de afvalkalender raadpleegt of de AfvalWijzer app gebruikt. Dit blijkt ook 

uit het veelvuldig aanbieden van PMD terwijl de ophaaldag een week later is. Dit was tijdens de 

uitzending van Editie NL van 10 januari het geval. Uiteraard hebben wij hier begrip voor. 

Daarom gaan wij niet direct over tot het rigoureus uitdelen van boetes. Met de overtreders wordt 

eerst gesproken om het afvalbeleid nader toe te lichten. Pas als bij herhaling blijkt dat er 

moedwillig wordt bijgeplaatst worden er boetes uitgedeeld. De hoogte van de boete voor het bij 

plaatsen van afval naast de container bedraagt € 90,-  

Inwoners die het afval in de bossen dumpen doen dit uiteraard niet uit onbekendheid met het 

systeem. De hoogte van deze boete bedraagt € 370,- Wij hebben dit tot nu toe overigens niet 

waargenomen. 

 


