Raadsmededeling - Openbaar

Nummer
: 128/2016
Datum
: 8 september 2016
B&W datum
:
Portefeuillehouder : G. Nijland
Onderwerp
: beantwoording vragen rtg Ruimte d.d. 6 september 2016 over gft-containers
buitengebied m.b.t. omgekeerd inzamelen

Aanleiding
Vraag bij het RTG van 6 september was waarom m.b.t. omgekeerd inzamelen geen gesprekken zijn
aangegaan met de bewoners in het buitengebied
Inhoud mededeling
Bewoners in het buitengebied krijgen – voor zover ze die nog niet hebben – een nieuwe gechipte gftcontainer van 240 liter. Daarnaast krijgen ze een container met oranje deksel voor pmd. Ze behouden
hun grijze container voor restafval. Omdat voor bewoners in het buitengebied weinig verandert, zijn zij
per brief geïnformeerd. In die brief werd ook de mogelijkheid geboden om de huidige gft-container van
140 liter te laten vervangen door een van 240 liter.
Er kunnen voor de huishoudens in het buitengebied drie situaties zijn:
1. Ze hebben geen gft-container;
2. Ze hebben een niet-gechipte gft-container (van 140 liter) en
3. Ze hebben een wel-gechipte container (140 liter).
-

-

Voor situatie 1 geldt dat zij straks een nieuwe, grote (240 liter) container krijgen die is voorzien
van een chip.
Voor situatie 2 geldt dat zij straks ook een nieuwe, grote (240 liter) container krijgen die is
voorzien van een chip. De huidige container met oude chip wordt desgewenst ingenomen en
kan straks niet voor lediging worden aangeboden. Die containers staan namelijk niet meer
geregistreerd.
Voor situatie 3 geldt dat zij straks de huidige container kunnen gebruiken. Willen ze ook een
grote, dan kunnen ze dat nu bij ROVA melden.

Alle huishoudens in het buitengebied hebben na 1 januari 2017 een gechipte en dus geregistreerde
gft-container. Als die ter lediging wordt aangeboden zal die ook geleegd worden.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

