
 
 
 
 

Fractie: CDA Noordoostpolder 

Naam: Jos Bus 

Onderwerp: Voorstel ondergrondse containers Noorderbocht, Ens 

Datum indiening vragen: 19 september 2022 

 
 
Augustus is er een brief binnen gekomen van een bewoner aan de Noorderbocht te Ens aan de 
gemeenteraad. Hierin geeft zij aan dat er in de daar gesitueerde Piramide woningen, veel kleine 
huishoudens zijn, maar dat ze allemaal de beschikking hebben over 4 afval containers. De 4 Piramide 
complexen bestaan uit totaal 24 woningen, wat een totaal geeft van 96 afval containers die rondom 
het gebouw gestald moeten worden omdat niet iedereen de ruimte heeft om deze containers te 
kunnen wegzetten. Dit een erg slordig beeld geeft rondom de genoemde Piramide complexen. Ook 
zijn deze containers vaak slechts gedeeltelijk gevuld. 

Vragen: 
1. Is het college op de hoogte van het gegeven dat deze woningen slechts worden bewoond door 

relatief kleine huishoudens? (1 à 2 personen)? 
Antwoord: 
Ja. 
 

2. Zijn er eerder opmerkingen en of vragen vanuit deze woningen gekomen omtrent het efficiënt 
gebruik van de afval containers en de beperkte ruimte om deze containers te kunnen stallen? 
Anwoord: 
Ons zijn geen eerdere vragen/opmerkingen vanuit deze woningen bekend. 
 

3. Is het college voornemens om deze vraag bij de betreffende bewoners neer te leggen om zo het 
probleem in kaart te kunnen brengen omtrent het gebruik en het ongemak om deze containers? 
Antwoord: 
Ja. Wij gaan in overleg met de bewoners om te bezien of en zo ja hoe de afvalinzameling bij 
deze woningen geoptimaliseerd kan worden. Gelet op het beperkte aantal woningen en de 
aanwezige ruimte rond de woningen is onze insteek vooralsnog dat de afvalinzameling 
blijft plaatsvinden met behulp van minicontainers. In overleg met HVC zullen wij echter 
nagaan of inzameling op andere wijze (bijv. middels verzamelcontainers) kosteneffectief 
kan plaatsvinden. 
 

4. Kan het college een inschatting geven wat het financiële verschil zal zijn tussen het gebruik van 
ondergrondse containers en het regelmatig legen van de 96 containers (ook gezien de mogelijke 
lage vullingsgraad van deze containers)? 
Antwoord: 
Wij hebben HVC verzocht om dit inzichtelijk te maken en wachten op reactie hierop van 
HVC.  
 

5. Is het college ook bereid, wanneer hier een financieel voordeel te halen is en tevens kan bijdragen 
aan minder verrommeling, om deze vraag ook bij bewoners van andere wooncomplexen neer te 
leggen? 
Antwoord: 
Ja, indien ons verzoeken hiertoe bereiken en mits alternatieve inzameling met 
verzamelcontainers niet tot hogere inzamelkosten leidt.  

 

Datum beantwoording vragen: 28 september 2022 

Contactpersoon: Arjan-Kees Brinkman 

 


