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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door de heer Van der Does van de Fractie van LijstvanderDoes 
over vervanging kliko's 

Beantwoording van de vragen: 

1. Klopt de waarneming van LijstvanderDoes dat de bruine kliko-bakken slechts 12 jaar oud zijn? 

Antwoord: 
Ja, de restafvalcontainers stammen uit 2003 en zijn dus ruim 12 jaar oud. 

2. Is de aanname dat deze bakken 30 à 40 jaar oud zijn meegewogen bij het besluit om deze te gaan 
vervangen. Verandert de situatie als deze bakken slechts 12 oud blijken te zijn? 

Antwoord: 
Nee, het advies om tot vervanging over te gaan is gebaseerd op een verwachte levensduur van 15 jaar 1. 
Deze verwachting is gebaseerd op een marktconsultatie en de gehanteerde afschrijvingstermijn. 

3. Wat is het probleem bij het chippen van deze 12 jaar oude bakken? 

Antwoord: 
De kosten van het bechippen van de containers worden op basis van marktconsultatie geschat tussen de 
C7,50 en ë12,50 per container. Een dergelijke investering in de huidige containers vinden we niet gewenst 
gezien hun verwachte resterende levensduur. 
Daarnaast is meegewogen dat inwoners de keuze krijgen tussen een kleine (140 liter) of een grote (240 
liter) container. Afhankelijk van de voorkeur van de bewoners kan de samenstelling van het container
bestand dus wijzigen, wat pleit voor vervanging van de containers. 

4. Kan niet volstaan worden met het vervangen van alleen het deksel van deze bakken wat een 
aanzienlijke kostenbesparing oplevert, waarbij de chip eventueel in het deksel aangebracht wordt? 

Antwoord: 
Nee. Wij hebben ervoor gekozen om de chip te plaatsen op de standaard genormeerde locatie. Deze norm 2 

schrijft voor dat de chip op een specifieke plaats in de voorste opnamerand van de containerromp wordt 
geplaatst om zo: 

« Plaatsing van een genormeerde (standaard)chip mogelijk te maken. 

« Het aantal leesfouten tot een minimum te beperken en een efficiënte en betrouwbare registratie te 

Minicontainers zijn in de loop der jaren steeds lichter geworden - en daarmee goedkoper - maar gaan doorgaans ook 
minder lang mee. Zo kan het zijn dat een oudere container in betere staat verkeert dan een nieuwere. Naast de 
kwaliteit van de container is uiteraard o.a. ook de gebruiksintensiteit (aanbiedfrequentie en vulgewicht) van de 
container bepalend voor de levensduur. 
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bevorderen. 
» Ervoor te zorgen dat de chip kan worden uitgelezen door de leesapparatuur op het inzamelvoertuig, 

ongeacht merk of type van de leesapparatuur. 
» Risico van beschadiging en/ of vernieling van de chip tot een minimum te beperken. 

Bovendien zijn de kosten van het vervangen (en bechippen) van het deksel ten minste even hoog als de 
kosten van alleen bechippen, terwijl de levensduur van de container er niet door wordt verlengd. 

5. Kunt u mij aangeven wat de totale kosten van de vervanging van de bruine bakken gaan bedragen voor 
de gehele gemeente? 

Antwoord: 
Voor het betrekken van de minicontainers is een Europese aanbesteding noodzakelijk, de prijs is daarom 
nog niet bekend. 
Ter informatie: een losse minicontainer (240 liter) kost rond de C 30,- en er zijn in de gemeente Woerden 
circa 17.000 aansluitingen met een minicontainer voor restafval. 

6. Is het aspect duurzaamheid ook nadrukkelijk meegenomen bij de afweging om deze bakken te 
vervangen? 

Antwoord: 
Ja, in het bestek van de aanbesteding worden eisen opgenomen over het verwerken/recyclen van de 
ingenomen containers. 

Bijlagen: 
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Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van de fractie van LijstvanderDoes inzake vervangen klikos. 
Conform RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 15 
januari 2016. 

Met vriendelijke groet, 

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 
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Woerden, 15 december 2015 

Aan: College van B en W van Woerden 
Van: fractie LijstvanderDoes 
Onderwerp: vragen ex. art. 40 RvO 

Toelichting: 
In diverse mediabladen stond een gemeentelijk persbericht over de aanschaf van 
nieuwe kliko-containers voor het restafval. De zogenaamde bruine containers. 
In dit persbericht stond vermeld dat deze vervangen dienen te worden in verband 
met leeftijd/lange levensduur van deze bakken te weten 30 à 40 jaar en dat deze 
bakken niet geschikt waren voor het aanbrengen van een chip. 

LijstvanderDoes merkt hierbij op dat deze bruine bakken slechts 12 jaar oud zijn. 
Deze zijn in 2003 uitgegeven. Ook merken wij op dat wellicht volstaan kan worden 
met het vernieuwen van alleen het deksel. De kleur van het deksel geeft dan aan 
voor welk afval de bak bedoeld is.12 Jaar is een geringe levensduur. Ter vergelijking, 
de groene bakken dateren van 1991 en zijn ook nog van prima kwaliteit. 

In de voorgaande discussie over het afvalbeleid is door de wethouder eerder gezegd 
dat het chippen van de bakken geen problemen zou opleveren. 

LijstvanderDoes heeft hierbij de volgende vragen: 
1. Klopt de waarneming van LijstvanderDoes dat de bruine kliko-bakken slechts 

12 jaar oud zijn? 
2. In de aanname dat deze bakken 30 à 40 jaar oud zijn meegewogen bij het 

besluit om deze te gaan vervangen. Verandert de situatie als deze bakken 
slechts 12 oud blijken te zijn? 

3. Wat is het probleem bij het chippen van deze 12 jaar oude bakken? 
4. Kan niet volstaan worden met het vervangen van alleen het deksel van deze 

bakken wat een aanzienlijke kostenbesparing oplevert, waarbij de chip 
eventueel in het deksel aangebracht wordt? 

5. Kunt u mij aangeven wat de totale kosten van de vervanging van de bruine 
bakken gaan bedragen voor de gehele gemeente? 

6. Is het aspect duurzaamheid ook nadrukkelijk meegenomen bij de afweging om 
deze bakken te vervangen? 

Namens de fractie LijstvanderDoes 
Jaap van der Does 


	16r.00004 rib beantwoording art. 40 vragen lijstvanderdoes inz vervangen klikos
	15.026782 bijlage 1. rib art  40 vragen lvvd vervangen klikos

