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Geachte Raad,
Door raadslid Bart Lavrijsen van de VVD-fractie zijn op woensdag 6 mei vragen gesteld met
betrekking tot afval bij ondergrondse containers. De beantwoording van deze vragen treft u
hieronder aan.

De VVD-fractie ontvangt in toenemende mate signalen over ondergrondse afvalcontainers die
overvol zijn, afval dat naast deze containers wordt geplaatst en over de overlastsituaties die
hierdoor worden veroorzaakt.
Vraag 1. Deelt het college de opvatting van de VVD dat dergelijke situaties de
leefbaarheid in een wijk verslechteren, het milieu onnodig belasten en dus onwenselijk
zijn?
Antwoord 1. Inderdaad is het onwenselijk dat dergelijke situaties zich voordoen. Het is van invloed
op de leefomgeving en zal de kwaliteit van de omgeving niet positief beïnvloeden.
Vraag 2. Wordt er structureel gecontroleerd op het dumpen van afval of gebeurt dit
alleen na een melding?
Antwoord 2. Binnen de gemeente Voorschoten zijn Bijzondere opsporings ambtenaren (Boa's)
actief. Zij zijn onder andere belast met het toezicht in de openbare ruimte. De taak van deze Boa's
bestaan onder andere uit het controleren op bijplaatsingen. Indien zij een aanwijzing ontdekken
van wie het bijgeplaatste afval afkomstig is zullen zij contact opnemen met deze inwoner. Het
beboeten van mensen die het afval naast de container plaatsen kan alleen indien de Boa's dit zelf
constateren (heterdaad).
Vraag 3. Hoeveel meldingen over overvolle afvalcontainers en gedumpt afval nabij deze
containers zijn er sinds januari 2019 bij de gemeente binnengekomen?
Antwoord 3. Dit is niet heel goed te onderscheiden. Er zijn in het registratiesysteem begin 2020
andere categorieën aangemaakt. In een overzicht komt dat als volgt naar voren.
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2019
glasbakken

9

kledingcontainers

8

Bovengrondse huisvuil container

52

Ondergrondse huisvuil container

234

2020
Ondergrondse containers vol

32

Ondergrondse container defect

71

Glascontainer

1

Textielcontainer

0

Plasticcontainer

6

Afvalbakken vol

69

Dumpingen afval

56

Een goede vergelijking tussen 2019 en 2020 is op basis van deze indelingen lastig te maken.
Vraag 4. Ziet het college een toe- of afname van het aantal meldingen sinds de
ingebruikname van de ondergrondse containers? Hoe groot is deze toe- of afname?
Antwoord 4. De ondergrondse containers voor restafval bij de hoogbouw zijn voorzien van een
volmeldsysteem. Hierdoor wordt er gereden op vullingsgraad van de containers en zullen deze dus
nooit vol zijn. Bewoners die gebruik maken van deze containers kunnen altijd hun afval kwijt.
Desalniettemin worden ook bij deze containers regelmatig bijgeplaatst afval weggehaald. Er is geen
juiste vergelijking te maken met voorgaande jaren. In de huidige periode van Corona wordt er
meer afval ingezameld dan in vergelijking met het afgelopen jaar. Dit geldt niet alleen voor het
restafval maar zeker ook voor het karton. Er wordt steeds meer via Internet besteld. De
hoeveelheid verpakking, karton, neemt hierdoor ook toe. Dit verpakkingsmateriaal wordt nu meer
naast de papiercontainers geplaatst. De containers bieden vaak nog wel ruimte om het
verpakkingsmateriaal in te stoppen. Hiervoor moet het alleen plat of kleiner gemaakt worden.

Vraag 5. Op welke wijze wordt opvolging gegeven aan dergelijke meldingen?
Antwoord 5. Meldingen worden zo snel mogelijk afgehandeld door het bijgeplaatste afval te
verwijderen. Door deze werkwijze wordt er getracht de buitenruimte te ontdoen van deze
onwenselijke situatie. Hierdoor zal de kwaliteit van de omgeving verbeteren.
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Vraag 6. Is het college bereid om zich actief in te spannen om de genoemde overlast
tegen te gaan?
Antwoord 6. De gemeenteraad heeft gekozen voor onderhoudsniveau C. Dit betekend dat er enige
rommel in de buitenruimte is toegestaan. Indien dit kwaliteitsniveau niet gehaald wordt zal het
college zich inspannen om de overlast te verminderen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
Burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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