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Privacy afvalchip
geen

Geachte Raad,
In de raadsvergadering van 5 maart heeft wethouder Lamers toegezegd om duidelijkheid te
geven over de privacy rondom de afvalchip.
In het in 2016 door de raad vastgestelde Afvalbeleidsplan streeft Voorschoten naar een
vermindering van de hoeveelheid restafval. De uitvoering van dat plan omvat uiteenlopende
maatregelen en acties, waarbij de doelstelling is om meer afval te scheiden, zodat grondstoffen
hergebruikt kunnen worden. Door de restafvalvoorzieningen in omvang te reguleren worden de
inwoners, naast voorlichting en communicatie, gestimuleerd om afval te scheiden. Daarnaast
gebruikt de rijksoverheid een prijsprikkel door een hogere belasting op het restafval te heffen.
Vanuit de doelbenadering van het scheiden van afval krijgen daarom de zogenaamde
grondgebonden huishoudens (met minder dan vijf personen) de beschikking over slechts één
minicontainer. Om het areaal aan containers te kunnen beheren is een registratiesysteem nodig
waarmee een minicontainer gekoppeld is aan woonadres.
Mede omdat de uitval van minicontainers door ouderdom en slijtage was toegenomen, een
kostenpost van € 40.000 in 2018, was het vanuit economisch perspectief zinvol om de
minicontainers voor restafval te vervangen. Dat moment van algehele vervanging is gebruikt
om een beheersysteem te introduceren om aan de doelstelling van afvalscheiding invulling te
kunnen geven. Door de minicontainers te voorzien van een herkenning via een chip, kan het
beheeraspect ingevuld worden. Deze chip koppelt de container aan een adres en zo kan er voor
gezorgd worden dat er niet meerdere containers per adres beschikbaar gesteld worden.
Met de (adres)gegevens kan de gemeente:
•
•
•
•

Inzicht krijgen hoeveel containers er zijn uitgegeven in relatie tot het aantal adressen;
Inzicht behouden in het aantal containers per adres;
Zogenaamde free riders uitsluiten (bv. bedrijven of woningen die niet als wooneenheid
geregistreerd staan maar wel beschikken over een niet gechipte minicontainer);
Het legen van minicontainers reguleren; slechts één minicontainer per adres wordt
geleegd op de vastgestelde dag van het ophalen van afval. Niet gechipte minicontainers
worden niet geleegd.

Het chippen van de minicontainers is nu uitsluitend gedaan om het beleidsdoel van
afvalscheiding te kunnen invullen in combinatie met goed beheer van de daarvoor benodigde
faciliteiten. Daarbij wordt de informatie welke container aan welk adres is gekoppeld niet aan
andere gegevens gekoppeld.
Kortom, de informatie is niet beschikbaar voor derden en wordt alleen voor de beheertaak
gebruikt met als doel de afvalscheiding verder te verbeteren.

Volgens de functionaris gegevensbescherming voldoet de gemeente hiermee aan de vereisten
van de wet AVG.
Meer informatie over het vervangen van de minicontainers kunt u vinden op
www.voorschoten.nl/minicontainers.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

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

