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Geachte leden van de raad,
In deze brief ontvangt u de beantwoording op schriftelijke vragen van de heer Brinkman van
GroenLinks met betrekking tot de komst van de rolcontainers ten behoeve van afval/grondstoffen.
De vragen zijn 20 juli jl. gesteld.
1. Graag hoort de fractie van GroenLinks of er voor inwoners de mogelijkheid bestaat om de PMD
rolcontainer van 240 liter om te ruilen voor de kleinere variant van 140 liter.
Antwoord op vraag 1
In tegenstelling tot rest en GFT zijn er geen twee formaten container voor PMD beschikbaar.
Overal in het grondstoffenplan wordt over 180 liter gesproken wanneer het gaat over een kleinere
variant van de rolcontainer. Uiteindelijk is niet voor 180 liter gekozen. 140 liter is voor meer
afvalfracties beschikbaar en wordt door meer marktpartijen aangeboden. Dit is gunstig bij de
aanbesteding. De motivatie waarom PMD niet in 140 liter beschikbaar is lichten wij toe bij de
beantwoording van vraag 2.
2. Mocht dit niet het geval zijn, dan vraagt de fractie van GroenLinks zich af waarom er wordt
afgeweken van het besluit dat op 13 juni 2019 is genomen. Voor een aantal inwoners kan deze
optie het draagvlak voor een derde container vergroten omdat drie kleinere containers minder plek
zullen innemen. Ook kan een kleinere container ertoe leiden dat burgers meer zullen letten op hun
koopgedrag met betrekking tot Plastic, Metaal en Drankverpakkingen.
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Antwoord op vraag 2
De inzamelfrequentie wordt één keer per drie weken: rest, Gft en PMD worden alternerend
ingezameld. De afvalfractie PMD heeft de eigenschap dat deze heel veel volume bezit. De
ervaring leert dat wanneer je goed scheidt de 240 liter variant niet royaal bemeten is. Wanneer
iemand per ongeluk de verkeerde inschatting maakt dan blijkt de container later te klein. In dat
geval belandt het PMD mogelijk weer bij het restafval. Dat willen we graag voorkomen.
Verder betreft het rationalisering: vanuit het oogpunt van efficiency en kosten willen we zoveel
mogelijk voorkomen dat er op het afvalbrengstation/depot voorraadvorming ontstaat van (al dan
niet geretourneerde) containers van een incourant type. Ten slotte is uit de praktijktest gebleken
dat de variatie aan formaten extra aandacht en behendigheid van de chauffeur verlangt. Naast de
bovengenoemde punten vormt dit voor ons ook een reden om de 140 liter voor deze afvalfractie
niet in het aanbod op te nemen.
De komst van de PMD rolcontainer maakt het voor onze inwoners reëler om te opteren voor een
kleine 140 liter restafval rolcontainer in plaats van het gangbare 240 liter formaat. De PMDcontainer neemt ruimte, maar er kan ook ruimte mee teruggewonnen worden.
Wij gaan monitoren. Blijkt het uitgebreide keuzepalet wat er nu is niet toereikend dan kunnen we er
in de toekomst wellicht toe overgaan om 140 liter PMD of juist meer stuks PMD beschikbaar te
stellen.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Castricum,

De heer G.A. Suanet QC
Secretaris
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De heer drs. A. Mans
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