Artikel 34-vragen “illegaal dumpen afval in en bij ondergrondse afvalcontainers in wijken”
Geacht college,
In verschillende wijken in de Gemeente Vlissingen zijn ondergrondse afvalcontainers gerealiseerd.
De SGP ontvangt regelmatig klachten van inwoners dat mensen van buiten de gemeente, vaak in de
avonduren of weekenden, hun (grof) afval dumpen in deze containers. Ook komt het voor dat
inwoners buiten deze wijken hun grijze container erin legen.
Wanneer men het afval niet in de ondergrondse containers kwijt kan, dumpt men het afval naast de
container, met alle gevolgen van dien.
De SGP wil hierover de volgende vragen stellen:
1. Is het college op de hoogte van het feit dat mensen van buiten de gemeente/wijk hun afval
in of naast de ondergrondse afvalcontainers in wijken dumpen?
2. Zijn de ondergrondse afvalcontainers in wijken expliciet bedoeld voor gebruik door inwoners
van die wijk of voor alle inwoners van de Gemeente Vlissingen?
3. Wanneer inwoners van wijken melding doen van illegaal dumpen in of naast een
ondergrondse afvalcontainer, wordt er dan snel actie ondernomen?
4. Indien de ondergrondse afvalcontainers in wijken met name bedoeld zijn voor inwoners van
die bewuste wijk, is er een systeem beschikbaar (bijv. Pasjessysteem) om de containers
afgesloten te houden tegen illegale dumping en exclusief beschikbaar te houden voor
wijkbewoners? Zo ja, staat het college positief tegenover zo’n systeem?
5. De SGP gaat ervan uit dat illegale dumping in en naast ondergrondse afvalcontainers de
Gemeente Vlissingen veel extra werk oplevert, immers de containers moeten vaker worden
geleegd en het afval naast de containers moet worden opgeruimd. Is het college het met de
SGP eens dat door de invoering van bijvoorbeeld een pasjessysteem in de gehele gemeente
een deel van dat extra werk wordt voorkomen en dat daarom een investering in een
pasjessysteem loont?
6. Momenteel draaien er diverse pilots met betrekking tot het inzamelen van afval in diverse
wijken in de gemeente. Heeft het college nu al enig inzicht in de voor- of eventuele nadelen
van een pasjessysteem?
7. De SGP vindt dat het voor inwoners handig is dat verschillende ondergrondse containers
voor diverse soorten afval bij elkaar gegroepeerd staan op een plaats in de wijk. In veel
wijken staan deze containers vaak ver van elkaar of is er slechts een container voor restafval.
Is het beleid van de Gemeente Vlissingen erop gericht dat diverse ondergrondse
afvalcontainers voortaan bij elkaar staan om zo scheiding van afval voor de inwoners
makkelijker te maken?
Wij zien uw antwoorden op onze vragen tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
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beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34-vragen van fractie SGP inzake
illegaal dumpen afval in en bij ondergrondse afvalcontainers in wijken
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
In verschillende wijken in de Gemeente Vlissingen zijn ondergrondse afvalcontainers
gerealiseerd.
De SGP ontvangt regelmatig klachten van inwoners dat mensen van buiten de gemeente,
vaak in de avonduren of weekenden, hun (grof) afval dumpen in deze containers. Ook komt
het voor dat inwoners buiten deze wijken hun grijze container erin legen.
Wanneer men het afval niet in de ondergrondse containers kwijt kan, dumpt men het afval
naast de container, met alle gevolgen van dien.
De SGP wil hierover de volgende vragen stellen:
Vraag 1
Is het college op de hoogte van het feit dat mensen van buiten de gemeente/wijk hun afval
in of naast de ondergrondse afvalcontainers in wijken dumpen?
Ons antwoord
Ja. Na dit jaar evalueren wij de mate waarin er sprake is van illegale stortingen
(afvaltoerisme) en bij plaatsingen. Overigens wordt geconstateerd dat wijkbewoners ook hun
afval naast de ondergrondse afvalcontainers dumpen.
Vraag 2
Zijn de ondergrondse afvalcontainers in wijken expliciet bedoeld voor gebruik door inwoners
van die wijk of voor alle inwoners van de Gemeente Vlissingen?
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Ons antwoord
De restafvalcontainers zijn bedoeld voor aangewezen bewoners van de wijk. De overige
afvalstromen kunnen door iedere inwoner van de gemeente worden gebruikt.
Vraag 3
Wanneer inwoners van wijken melding doen van illegaal dumpen in of naast een
ondergrondse afvalcontainer, wordt er dan snel actie ondernomen?
Ons antwoord
Er van uitgaande dat u met uw vraag bedoelt of het naast de container gedumpte afval snel
wordt verwijderd is het antwoord ja.
Afval wat voor de (afroep) route inzameling wordt aangeboden, zoals witbruingoed/metalen/grof groen en betalend grofvuil, kan op de dag van inzameling op de
locatie bij de containers worden aangeboden. Deze worden dezelfde dag nog opgehaald.
Vraag 4
Indien de ondergrondse afvalcontainers in wijken met name bedoeld zijn voor inwoners van
die bewuste wijk, is er een systeem beschikbaar (bijv. Pasjessysteem) om de containers
afgesloten te houden tegen illegale dumping en exclusief beschikbaar te houden voor
wijkbewoners? Zo ja, staat het college positief tegenover zo'n systeem?
Ons antwoord
Ondergrondse containers in de wijk alleen beschikbaar stellen voor de bewoners van die
wijk is mogelijk door te werken met een toegangssysteem (pas).
Binnen de gemeente worden op dit moment wijkgerichte proeven gehouden. Ook wordt
hierbij gebruik gemaakt van toegangspassen. Op basis van de ervaringen met die proeven
zal het college de raad adviseren over structurele maatregelen.
Vraag 5
De SGP gaat ervan uit dat illegale dumping in en naast ondergrondse afvalcontainers de
Gemeente Vlissingen veel extra werk oplevert, immers de containers moeten vaker worden
geleegd en het afval naast de containers moet worden opgeruimd. Is het college het met de
SGP eens dat door de invoering van bijvoorbeeld een pasjessysteem in de gehele
gemeente een deel van dat extra werk wordt voorkomen en dat daarom een investering in
een pasjessysteem loont?
Ons antwoord
Op basis van de ervaringen met de wijkgerichte proeven zal het college haar standpunt
bepalen over structurele maatregelen zoals een pasjessysteem.
Vraag 6
Momenteel draaien er diverse pilots met betrekking tot het inzamelen van afval in diverse
wijken in de gemeente. Heeft het college nu al enig inzicht in de voor- of eventuele nadelen
van een pasjessysteem?
Ons antwoord
De wijkgerichte proeven zijn met ingang van dit jaar achtereenvolgend in tijd gestart en
hebben ieder een looptijd van een jaar. Dat betekent dat er nog geen resultaten bekend zijn.
Vraag 7
De SGP vindt dat het voor inwoners handig is dat verschillende ondergrondse containers
voor diverse soorten afval bij elkaar gegroepeerd staan op een plaats in de wijk. In veel
wijken staan deze containers vaak ver van elkaar of is er slechts een container voor
restafval.
Is het beleid van de Gemeente Vlissingen erop gericht dat diverse ondergrondse
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afvalcontainers voortaan bij elkaar staan om zo scheiding van afval voor de inwoners
makkelijker te maken?
Ons antwoord
Wij begrijpen de gedachtegang van de SGP dat groepering van ondergrondse containers
handig zou zijn voor inwoners. Wij hebben echter geen plannen om ondergrondse
containers in woonwijken te groeperen. Het plaatsen van een enkele container levert vaak al
problemen op qua locatie. Zo moet voor plaatsing van een ondergrondse container rekening
worden gehouden met de bestaande ondergrondse infrastructuur in de vorm van aanwezige
ondergrondse kabels en leidingen. De feitelijke situering in de woonomgeving (aanzicht,
loopafstand) is een andere belangrijke factor van invloed. Het groeperen van containers zou
tot veel extra kosten leiden.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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