Geachte heer, mevrouw,
U heeft eerder een brief van de gemeente Voorschoten ontvangen waarin is
aangekondigd dat uw grijze minicontainer wordt vervangen. In die brief hebben wij niet
goed uitgelegd waarom u een nieuwe container ontvangt en wat er verandert. Wij vinden
het vervelend dat hierdoor onduidelijkheid is ontstaan over de bedoeling van het
vervangen van de containers. Daarom ontvangt u deze aanvullende brief.
In de gemeente Voorschoten zijn meer dan 7.500 grijze minicontainers in gebruik. De reden dat de
containers worden vervangen, is omdat de meeste containers aan het einde van hun levensduur
zitten. Het is goedkoper om alle containers in één keer te vervangen dan per stuk. Deze
vervanging wordt gelijk gebruikt om de containers van een chip te voorzien. In 2016 heeft de
gemeenteraad, als onderdeel van het afvalbeleidsplan, besloten de containers in 2018 te
vervangen en ‘te chippen’. Door omstandigheden is hierin enige vertraging opgelopen. Doel van
het chippen is het beheren van de containers zodat met de bedrijfsvoering aangesloten kan worden
op de doelstelling van meer afvalscheiding.
Containerbeheer
De gemeente wil de minicontainers op een duurzame en professionele manier beheren en
onderhouden. Daarom gaan wij over op een geautomatiseerd containerbeheersysteem. Dit houdt in
dat we een elektronische administratie en registratie van de grijze minicontainers gaan voeren. In
ons systeem worden alle grijze containers voor restafval geregistreerd. Om de automatisering
mogelijk te maken, heeft of krijgt u binnenkort een nieuwe grijze minicontainer met een chip en
een adressticker.
De chip en uw privacy
Door de nieuwe containers te voorzien van een chip kan de gemeente de containers beter beheren.
De chip is iets groter dan een euromunt en is aan de onderkant van de rand van de container
geplaatst. Iedere chip heeft een uniek nummer. Dankzij dit unieke nummer koppelen wij de
container alleen aan uw adres en zeker niet aan uw naam. In de chip zijn geen gegevens
opgeslagen.
Hoe gaat het in zijn werk?
Wanneer de vuilniswagen een container leegt, wordt het unieke nummer ‘gelezen’. Daardoor kan
geregistreerd worden dat de container is geleegd en kan de container in die week niet nog een
keer geleegd worden. Ook kunnen wij dankzij de chips in de gaten houden hoeveel containers er
per huishouden en totaal in Voorschoten in omloop zijn. Met behulp van de chip kan bijvoorbeeld
een zoekgeraakte container worden teruggevonden.
Belangrijk is dat alleen huishoudens die afvalstoffenheffing betalen containers tot hun beschikking
hebben gekregen om restafval in de grijze minicontainer aan te bieden. Alleen zij krijgen immers
een container met chip. Daarnaast lijkt het geregeld voor te komen dat grijze containers onterecht
als vermist worden opgegeven en er een nieuwe container wordt aangevraagd en geleverd. Dan

hebben huishoudens een extra grijze bak om restafval in te deponeren. De gemeente wil dit
voorkomen omdat wij juist als doelstelling hebben om restafval te verminderen en scheiding van
gft, glas, papier, plastic en textiel wil bevorderen.
Maak de grijze bak minder vol!
In het restafval dat wij tot nu toe inzamelen zit nog veel papier, plastic, glas en gft-afval (groente-,
fruit- en tuinafval). Dat is jammer, want dat zijn waardevolle grondstoffen. Daarom vraagt de
gemeente Voorschotenaren deze grondstoffen gescheiden aan te bieden. Dat is beter voor het
milieu. Daarnaast stijgen de kosten voor het verbranden van restafval enorm, mede door belasting
op het verbranden van restafval. Als we restafval kunnen beperken, hoeft er minder voor de
afvalverwerking betaald te worden. Wat weer direct doorwerkt in de afvaltarieven voor de
inwoners.
Om inwoners bewuster te maken van afvalscheiding, is de gemeente Voorschoten gestart met de
campagne ‘Afval scheiden? Voorschoten maakt het verschil!’. Op de speciale campagnewebsite
www.voorschotenmaakthetverschil.nl leest u hoe u kunt helpen om het verschil te maken.
Bijkomend voordeel: door het scheiden van afval raakt uw grijze container voor restafval nooit vol!
Meer informatie
Meer informatie over dit onderwerp en een overzicht van de meest gestelde vragen vindt u op de
website www.voorschoten.nl/minicontainers. Heeft u na het lezen van deze brief en de informatie
op de website nog vragen? Belt u dan met het klantcontactcentrum van de gemeente via het
telefoonnummer 14071. Of u kunt een e-mail sturen naar container@voorschoten.nl.

