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Vragen: 
 
In het uitvoeringsplan wordt niet gesproken over een nieuw systeem waar we in de 

toekomst naartoe zouden moeten (over 3 jaar), maar over het onderzoeken van 

mogelijkheden.  

 

1. Waarom is ervoor gekozen om in het uitvoeringsplan de vermelding over 

ondergrondse containers eruit te halen tov. een eerdere commissievergadering? 

 

De doelstelling is dat we in 2025 op 60 kilo restafval zitten, als we na de 

invoering zien dat we dit niet gaan halen, zullen we  mogelijk volgende stappen 

moeten zetten om de doelstelling wel te halen. Een optie (zoals in het 

koersdocument beschreven, in januari 2020 vastgesteld door de raad), is dat 

we dan mogelijk naar ‘restafval op afstand’ overstappen. Vooralsnog is daar 

geen sprake van, daarom spreken we daar nu in het uitvoeringsplan ook niet 

over. Na de evaluatie (2 jaar na invoering), zullen we mogelijk nieuwe stappen 

moeten zetten.  

 

2. Waarom wordt er online op inwoners gereageerd dat er een onderzoek wordt gedaan 

naar het overstappen naar ondergrondse containers? Dit was 1 dag na de 

raadsvergadering, waarom stond dit dan niet in het uitvoeringsplan? 

 

Mogelijk is er verwarring ontstaan over ondergrondse containers die we bij de 

hoogbouw hebben of daar extra willen plaatsen? 

  

Vandaag hebben wij de brief op de mat gekregen over de nieuwe containers.  

 

1. Hoe verwachten jullie dat inwoners midden in de bouwvak in 3 weken tijd een keuze 

gaan maken over welke container ze willen? 

2. Hoe moeten mensen nu een goede keuze maken als ze de tarieven niet kennen? 

3. Is het mogelijk om kosteloos een grote container te wisselen voor een kleine zodra de 

tarieven bekend zijn? 

 
Alle bewoners van de laagbouw hebben de brief voor 17 juli ontvangen (voordat 

de bouwvak begon). We moeten uiteraard een datum noemen tot waarop 

inwoners kunnen reageren. In de praktijk kunnen we nog tot een week voor de 

uitlevering van de nieuwe containers (laatste helft augustus/september 

aanpassen, dus als mensen kort na 1 augustus reageren dat ze een andere 

container willen dan is dat kosteloos. 

De verwachtte tarieven voor het vaste deel en variabele deel staan keurig onder 

de link die in de brief staat. Omdat de definitieve tarieven pas vastgesteld 

worden in november door de raad, zijn we wat voorzichtig geweest om deze 



zwart-op-wit in de brief te zetten. Op basis van deze gegevens kunnen inwoners 

een goede keuze maken. Het eenmalig omwisselen van het formaat een 

container is dit jaar is kosteloos. 
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