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Beantwoording vragen 
20R.00603 
 
 
 

Van  : Wethouder B.C. Lont 

Portefeuille(s) : Afval & Reiniging 

Datum  : 29-05-2020 

Contactpersoon : P. Trommelen 

Tel.nr. : 8430 

E-mailadres : trommelen.p@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over 
 
Voorafgaand aan het forum Ruimte van 3 juni zijn er vragen zijn gesteld door de fractie van CDA 
tijdens de vergadering van het forum Ruimte  van 3 juni 2020. 

 

Er is de verzocht deze vragen voor de vergadering schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 

Goed om te lezen dat we als Oudewater minder afval verbruiken en ook een stuk beter scheiden. In de RIB 
wordt het probleem genoemd dat veel PMD afval wordt aangeboden in de daarvoor bestemde 
verzamelcontainers. Het demotiveert inwoners in het scheiden van afval als ze vaak hun afval niet kwijt 
kunnen bij deze containers. Ook is dit erg slecht voor het straatbeeld en is het verveld voor bewoners die 
tegen het afval aan moeten kijken. Daarbij komt dat we inzetten op nog meer PMD afval en dus verwachten 
dat deze hoeveelheid nog verder zal stijgen. 
 
 
 

1. Welke oplossingsmogelijkheden onderzoekt het college voor dit probleem? Wordt daarbij ook 
nagedacht over het kiezen van één methode van inzamelen en daarin uit te breiden, dus 
meer persbakken of vaker ophalen huis-aan-huis? 
 
Wij hebben het volume van de verzamelcontainers, door het plaatsten van twee perscontainers 
vergroot. Deze perscontainers verkleinen het volume van het PMD met een factor 10. 
Hiermee hebben we de inzamelcapaciteit uitgebreid. 
 
Zoals wij eerder hebben aangegeven, werken wij aan een pakket maatregelen om de stijgende 
kosten voor het inzamelen en verwerken van afval af te wegen tegen het niveau van service en 
circulariteit. Ook het inzamelen van PMD heeft hierbij onze aandacht.  
In de volgende raadscyclus komen wij hierop terug. 
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2. Welke kosten zijn verboden aan het wekelijks ophalen huis-aan-huis en aan het vervangen van 

de overgebleven niet perscontainers naar wel perscontainers?   
 
Als wij wekelijks PMD huis-aan-huis op zouden halen verdubbelen de kosten hiervoor tot               
€ 63.000/jaar exclusief BTW. 
Het leveren, plaatsen en aansluiten op het elektriciteitsnetwerk van één PMD-perscontainer 
kost ca. € 30.000. De jaarlijkse onderhouds- en keuringskosten bedragen ca.  €1.500 per 
container. 
Een nieuwe gewone PMD-container kost. € 2.200. 
Wij beschikken op dit moment nog over twee gewone PMD-containers. Het vervangen van 
deze twee containers door PMD-perscontainers kost € 60.000. 

 
 
 

Bijlagen: 

n.v.t. 

 

 

 

 
 
B.C. Lont 
Wethouder 


