
Geacht college 

 

afgelopen vrijdag 17 juli 2020 ontvingen de inwoners een brief van de gemeente Castricum, 

waarin de komst van drie nieuwe afvalcontainers wordt aangekondigd. In de brief wordt de 

mogelijkheid geboden om de grote containers van 240 liter om te ruilen voor een kleiner 

model van 140 liter. Dat geldt echter alleen voor de restafvalcontainer en de gft-container. De 

PMD-container is er alleen in het formaat 240 liter en kan niet worden geruild voor een 

kleiner formaat. 

 

In het besluit dat op 13 juni 2019 door de Gemeenteraad is genomen, is tegenstrijdige 

informatie opgenomen. Op pag 20 van het Grondstoffenplan wordt gesteld dat na vier 

maanden er de mogelijkheid is om de restafvalbak te vervangen door een kleiner exemplaar. 

In dit tekstgedeelte is niets vermeld over het inruilen van de PMD-container. 

Op pag 24 is een tabel opgenomen, waarin expliciet de mogelijkheid staat om op verzoek alle 

drie containers, dus ook de PMD container om te ruilen voor een kleiner exemplaar. Omdat 

deze tabel integraal onderdeel uitmaakt van het Grondstoffenplan, gaat GroenLinks er van uit 

dat de gemeenteraad heeft besloten ook deze optie aan te kunnen bieden. 

 

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. 

 

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. 

 

De fractie van GroenLinks is benieuwd naar uw antwoord. 

Met vriendelijke groet 

Gerard Brinkman 

 


