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Vragen: 

 

Luiers 

De afgelopen maanden heeft de gemeente de tijd gehad om voor de inwoners een passende 
oplossing te vinden voor het probleem van het inzamelen van Luierafval. 
Toenmalige wethouder heeft aangegeven dat in maart 2022 de eerste 5 containers geplaats zouden 
worden en dat daarna de overige 10 snel zouden volgen. Helaas is er tot op heden nog geen een 
container geplaats.  
 
Nu de zomer voor de deur staat en de warmte gaat toenemen, is het voor onze inwoners een 
noodzaak dat er een goed (en tijdelijk) alternatief geboden kan worden totdat de problemen met HVC 
zijn opgelost. De locatie bij de milieustraat is voor de inwoners die daar in de buurt wonen prima, maar 
voor heel veel inwoners blijft dit geen gewenste oplossing. 
 
Het zou jammer zijn dat de “steen achter de fiets” waarover de vorige wethouder het steeds had, nu 
ook achter onze nieuwe wethouder gaat rammelen.  
 
Onze vragen zijn:  

1. Is de wethouder het met de VVD Noordoostpolder eens dat voor dit probleem op zeer korte 
termijn een oplossing moet komen? 

Antwoord: Ja. 

2. Is het college in overleg met HVC om te bekijken of het mogelijk is om spoedig op meerdere 
plekken locaties te creëren waarin inwoners in tijdelijke/alternatieve containers hun luierafval 
kunnen deponeren?  

Antwoord: 
Ja. wij hebben de afgelopen maanden meermalen overleg gevoerd met HVC met als 
doel de luiercontainers zo snel mogelijk geplaatst te krijgen en in gebruik te kunnen 
nemen 

3. Kunt u ons vertellen wanneer de definitieve problemen zijn opgelost en de containers geplaats 
gaan worden?  

Antwoord: 
De containers worden in week 37 in gebruik genomen (12 september). Bewoners 
kunnen vanaf week 34 (22 augustus) via de website van HVC een toegangspas 
aanvragen voor de luiercontainers. 

4. Zo ja, wat is de stand van zaken? 

Antwoord: Zie vraag 3. 



5. Zo nee, is het college voornemens om dit overleg op te starten en te zoeken naar een 
passende oplossing? 

Antwoord: 
Wij hebben de afgelopen maanden meermalen overleg gevoerd met HVC met als doel 
de luiercontainers zo snel mogelijk geplaatst te krijgen en in gebruik te kunnen nemen. 
De vertraging is hoofdzakelijk een gevolg van aanzienlijk latere levering van de 
benodigde containers. Zo zijn de eerste 5 containers pas op 23 juli afgeleverd op de 
milieustraat in Emmeloord.  
 
Ook het administratief inregelen van de toegang op de luiercontainers in de systemen 
van HVC heeft bijgedragen aan de vertraging. Het gebruik van de bestaande milieupas 
waar bewoners al over beschikken, blijkt vooralsnog niet mogelijk. Bewoners zullen 
een aparte milieupas moeten aanvragen waarmee ze toegang hebben tot de 
luiercontainers. Hiermee wordt voorkomen dat stortingen op de containers 
meegerekend worden als aanbiedingen restafval en daarmee meegeteld worden bij de 
aanslag voor het variabele deel van de ASH.  
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