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Schriftelijke vragen  

Indiener : André Muller 

Datum  : 18 november 2013 

onderwerp : Afvaldossier 

 

Inleiding 

De fractie van de SP heeft een hoog aantal klachten waargenomen van de uitvoering van het nieuwe 

afvalbeleid in Zuidplas. Dit is niet de eerste keer en de fractie van de SP had de hoop dat het nu 

verleden tijd was geweest. Omdat we zeer weinig informatie als raad krijgen vanuit het college over 

de vooruitgang wil de fractie van de SP de volgende vragen indienen : 

 

Vragen 

 

Nog steeds lezen op de sociale media dat er veel vragen zijn over de plaatsing van de containers. 

Daarom graag antwoord op de volgende vragen :  

 

1. Wilt u een overzicht geven van alle containers die geplaatst zijn, die geplaatst gaan worden 

en over waar problemen zijn en nog niet geplaatst gaan worden? 

2. Zijn er gebieden die niet op de hoogte zijn van de status van de container? 

3. Wanneer gaat Zuidplas stoppen met Blauwe zakken en zo ja, bestaat de kans dat er mensen 

straks hun afval niet kwijt kunnen? 

4. Is het project 31-12-2013 afgerond qua plaatsing? 

5. Indien vraag 4 nee: waarom niet? 

 

Regelmatig komen er foto´s binnen van containers die vol zijn. Inwoners melden dat ze dan wel een 

euro kwijt zijn op het pasje. Ook zijn er inwoners die helaas hun afval storten naast de container.  

 

6. Klopt het dat inwoners een euro kwijt zijn als de bak vol is en ze hun pas aanbieden? 

7. Waarom wordt dit niet van te voren aangegeven op de display dat de container vol is? 

8. Krijgen inwoners deze euro terug? 

9. Is het aantal volle containers ook op afstand te monitoren? 

 

Verder vernamen wij dat als je een keer naar een andere container wil in Zuidplas dat dit niet is 

toegestaan: 

 

10. Klopt het dat inwoners maar naar 1 container mogen? 

11. Indien vraag 5 ja : Bent u dan niet een paarse krokodil qua administratie aan het maken? 

12. Indien vraag 5 ja : waarom is deze beknotting dan toegepast? 

13. Gaat de gemeente hier verandering in aanbrengen? 
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Over de afvalpas opladen 

14. Klopt het dat de automaten nogal storingsgevoelig zijn die bij de winkels staan? 

15. Waarom duurt het 24 uur alvorens het saldo bijgeschreven is als het op een oplaadzuil is en 

kan het direct als het via Ideal gaat? 

16. Deelt de wethouder de mening van de SP dat 24 uur te lang duurt in een digitaal tijdperk? 

17. Regelmatig krijgen we meldingen van defectie oplaadzuilen binnen, In Zevenhuizen heeft dit 

zelfs een lange tijd geduurd.  Zijn er structurele problemen met de oplaadzuilen 

 

Over het project algemeen 

18. Waarom krijgt de raad zo weinig informatie over de voortgang? 

19. Als het project klaar is, gaat u dan nog een evaluatie doen? 

20. Krijgt de raad dan ook informatienota over de evaluatie? 

 

 

 

 

Beantwoording 

Schriftelijk  


