AANHANGSEL TOT DE HANDELINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
(Vragen van de fractie Wij.)
No. VR 19 037

Rijswijk, 29 oktober 2019

Corsa nummer:19.094225
Artikel 44 vragen aan het college over afvalscheiding van glas.
De gemeente Rijswijk streeft naar meer bewustwording en actie op dit gebied van recyclen en afval
scheiden.
Wij. Rijswijk heeft de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wat is de reden dat er naast PMD, GFT, papier en restafval niet gekozen is om bij de recent
geplaatste ondergrondse containers ook voor glas een separate container neer te zetten?
Is het college het met ons eens dat het voor inwoners, met name ouderen en minder validen,
niet stimulerend werkt om nu glas te scheiden?
Is het college met ons van mening dat hierdoor de bereidheid tot het scheiden van glas wordt
verkleind?
Welke mogelijkheden ziet het college om alsnog de scheiding van glas te vergemakkelijken voor
inwoners?
Voor het openen van de containers is per huishouden slechts één pasje verstrekt om de
containers te openen. Vooral voor gezinnen is dit erg onhandig omdat slechts 1 gezinslid afval
kan wegbrengen.
Wat is de reden dat per huishouden slechts één pasje is verstrekt om de containers te openen?
Is het college bereid meerdere passen per huishouden te vertrekken?
Is het college bereid te onderzoeken of het pasjessysteem überhaupt zinvol is? Onze mening is
dat dit meer problemen creeert dan dat het voorkomt.
Deelt het college die mening? Zo nee waarom niet en waar blijkt dat uit?

Met vriendelijke groet,
Wij. Rijswijk
Freek van Bemmelen, raadslid
Danny van Dam, fractieassistent
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Het college beantwoordt de vragen als volgt:
1. Wat is de reden dat er naast PMD, GFT, papier en restafval niet gekozen is om bij de recent
geplaatste ondergrondse containers ook voor glas een separate container neer te zetten?
De belangrijkste reden is dat het geringe volume van het huishoudelijk glas geen rechtvaardiging
vormt om evenzoveel ondergrondse containers voor glas te plaatsen als voor de andere
grondstoffenstromen. Het volume van glas is namelijk aanzienlijk kleiner dan van bijvoorbeeld OPK
(oud papier en karton) of PMD (plastic, metalen en drankkartonnen verpakkingen). Daarnaast is er
weinig ruimte in de ondergrond voor extra containers. Met glas speelt ook veiligheid (glasscherven) en
geluidsoverlast een rol. De glasbakken worden zoveel mogelijk geplaatst nabij winkelcentra en op
centrale plaatsen in de wijk om het zo toegankelijk mogelijk te houden.
2. Is het college het met ons eens dat het voor inwoners, met name ouderen en minder validen, niet
stimulerend werkt om nu glas te scheiden?
De glasbakken zijn zoveel mogelijk geplaatst nabij winkelcentra en op centrale plaatsen in de wijk.
Hier zijn de mensen al jaren aan gewend. Gelet op het antwoord op vraag 1 wordt er niet op elke
locatie een glasbak geplaatst.
3. Is het college met ons van mening dat hierdoor de bereidheid tot het scheiden van glas wordt
verkleind?
Nee, het aantal glasbakken wordt niet verminderd maar zelfs iets uitgebreid op centrale plaatsen.
4. Welke mogelijkheden ziet het college om alsnog de scheiding van glas te vergemakkelijken voor
inwoners?
We breiden het aantal centrale plekken uit, daarnaast zetten we in op extra communicatie over het
belang van afvalscheiding.
5. Voor het openen van de containers is per huishouden slechts één pasje verstrekt om de
containers te openen. Vooral voor gezinnen is dit erg onhandig omdat slechts 1 gezinslid afval kan
wegbrengen.
Er wordt inderdaad een pas per adres verstrekt.
6. Wat is de reden dat per huishouden slechts één pasje is verstrekt om de containers te openen?
Het verstrekken van meerdere passen kan een verkeerde prikkel zijn voor onbevoegden om toegang
te krijgen tot de ondergrondse containers. Bedrijven hebben bijvoorbeeld hun eigen afvalzorgplicht en
betalen daarom geen afvalstoffenheffing.
7. Is het college bereid meerdere passen per huishouden te vertrekken?
Nee, we zien dan ook geen reden om dit te veranderen. Zie ook het antwoord op vraag 6.
8. Is het college bereid te onderzoeken of het pasjessysteem überhaupt zinvol is? Onze mening is
dat dit meer problemen creëert dan dat het voorkomt.
We willen voorkomen dat mensen uit de regio en ondernemers gratis gebruik kunnen maken van ons
inzamelsysteem. In het verleden is dit veelvuldig gebeurd.
Daarom kiest het college ervoor om – net als veel andere gemeenten - de containers voor rest- en
19.086364

31-10-2019 11:54

pagina 2 van 3

GFT afval af te sluiten door middel van een toegangscontrolesysteem.
9. Deelt het college die mening? Zo nee waarom niet en waar blijkt dat uit?
Zie het antwoord op vraag 8.
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Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen
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