
 
Datum: dinsdag 11 augustus 2020 
Betreffende: Artikel 41 vragen ophaalfrequentie rolcontainers  
 
 
Geacht college van B&W, 
 
Middels voorliggend schrijven stel ik u graag de onderstaande Artikel 41-vragen.  
 

1. In hoeverre is het college ervan op de hoogte dat voor veel inwoners de huidige ophaalfrequentie van 
containers voor restafval en PMD-afval niet passend is? 

 
Voorheen hadden onze inwoners 2 rolcontainers, namelijk één voor GFT-afval en één voor restafval. 
Voornoemde bakken werden beide om de 2 weken geleegd. Daarmee was sprake van 52 leegmomenten in het 
jaar.  
 
Momenteel is aan de voornoemde rolcontainers één rolcontainer voor PMD-afval toegevoegd. Daarbij is de 
ophaalfrequentie tevens gewijzigd. De rolcontainers voor PMD-afval en restafval worden beide om de 4 weken 
geleegd en de rolcontainer voor GFT-afval om de twee weken. Ook dit komt neer op 52 leegmomenten in het 
jaar.   
 
SamenBeverwijk heeft op verschillende wijzen opgemerkt dat de huidige ophaalfrequentie van containers voor 
restafval en PMD-afval vaak niet passend is. Daarom vragen wij uw college om onderzoek te doen naar de 
mogelijkheid voor het toepassen van andere ophaalfrequenties.  
 
Voorstel: Voorstel is om te onderzoek of het mogelijk is om de ophaalfrequentie van containers voor GFT-afval in 
bepaalde maanden van het jaar af te laten wijken, al dan niet in de vorm van een pilot. Uit onze analyse blijkt 
namelijk dat in o.a. december, januari, februari de rolcontainers voor het GFT-afval veel minder vol zijn. Dit met 
name omdat er dan minder tuinafval is. Door de container voor GFT-afval in de wintermaanden minder vaak op 
te halen (om de 3 of 4 weken) ontstaat er binnen de huidige financiële kaders meer ruimte voor het ophalen van 
de rolcontainers voor PMD-afval en restafval. 
 

2. Andere Nederlandse gemeenten hanteren hele andere ophaalfrequenties voor containers. Er zijn 
gemeenten die voor alle drie de containers een ophaalfrequentie van twee weken hanteren. Daarbij 
zijn er ook gemeenten die de ophaalfrequentie van de container voor GFT-afval (in de wintermaanden) 
verlagen om de ophaalfrequentie van containers voor PMD-afval of restafval binnen budget te 
verhogen. In hoeverre is het college, al dan niet in samenwerking met HVC, bereid om de werkwijze van 
andere gemeenten te analyseren en wanneer mogelijk toe te passen in Beverwijk? 

 
Graag vernemen ik uw reactie op de bovenstaande vragen.  
 
Alvast dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alex van Luijn 
 


