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Dat het verzamelen van gtf-afval in ondergrondse containers problemen met zich brengt, is 
bekend. Nu wordt Snel & Polanen daarmee geconfronteerd. Bewoners van die wijk hebben een  
brief ontvangen van de gemeente over het weghalen van die containers. De reden is dat 
bewoners er teveel ander afval tussen doen. Daardoor moet het geheel dan worden verbrand 
en dat leidt dan weer tot kosten. Overwogen wordt nu de bewoners op aanvraag een groene 
bak ter beschikking te stellen. De brief heeft aanleiding gegeven tot wat commotie in de wijk. 
In het aangehaalde gemeentelijk schrijven heet het dat tegen de keuze die is gemaakt om de 
containers weg te halen geen bezwaar  gemaakt kan worden op grond van de Algemene Wet 
Bestuursrecht, omdat het om een feitelijke handeling gaat. 
Het is de fractie bekend dat inwoners via brieven uiting hebben gegeven van onvrede over de 
gang van zaken. Overigens is de genomen maatregel volgens de fractie goed te 
beargumenteren. Geldt dat ook over de communicatie daaromtrent? 
Reden voor de fractie voor enkele verhelderende vragen. 
 

1. Aan de gewraakte brief en de handeling die daaruit voortvloeit moet een College- besluit ten 
grondslag hebben gelegen. Gaat het dan om een besluit waaraan conform art.3.12 van de 
genoemde Wet ruchtbaarheid gegeven dient te worden? 

2. Op welk artikel uit de Wet voornoemd baseert uw College het feit dat er geen zienswijze kan 
worden ingediend? 

3. Kan een indicatie gegeven worden over de grootte van het probleem, “vaak vervuild”? 
4. Er worden al containers weggehaald (AD/GH van donderdag jl.), is het de bedoeling dat alle 

containers “geruimd” worden? 
5. Bewoners krijgen de keus om voor een groene bak te kiezen of om zulks niet te doen. Is het 

vanuit milieuhygiënische overwegingen, niet beter om alle bewoners, die van de 
appartementen uitgezonderd, een groene bak ter beschikking te stellen? 

6. Als vraag 5 ontkennend beantwoord wordt: blijven er dan wel voor die categorie bewoners 
mogelijkheden om hun gft-afval “te slijten”? 

 


