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Geachte mevrouw, heer,
Door de fractie van Onafhankelijke Papendrecht zijn bij e-mail van 22 januari 2019 vragen gesteld ex artikel
40 van het reglement van orde van de gemeenteraad over de ondergrondse containers.
De fractie verwijst naar de vragen van de heer Van der Heijden. Hieronder vindt u onze reactie op deze
vragen of opmerkingen.
1. Wordt er gewogen per container en/of per wijk
De inzamelwagens van HVC worden bij aankomst bij de afvalverwerker gewogen. Hierdoor weet HVC
hoeveel afval per route wordt ingezameld. Het is dus, in het algemeen, niet mogelijk per container of
wijk, aangezien sommige inzamelroutes door meerdere wijken gaan.
2. Onvoldoende voorlichting grof vuil
Op de websites van de gemeente en HVC staat informatie hoe om te gaan met grofvuil. Bewoners
kunnen ook de klantenservice HVC bellen (0800-0700) om te vragen hoe om te gaan met grofvuil.
Dit wordt ook regelmatig extra onder de aandacht gebracht, zoals in het officiële huis-aan-huisblad.
3. Weinig aandacht voor het afvalbrengstation
Met enige regelmaat wordt het afvalbrengstation onder de aandacht gebracht door de gemeente en
HVC, zowel op de websites als in het Papendrecht Nieuwsblad.
Sinds de vernieuwde ABS (afvalbrengstation) open is wordt er goed gebruik van gemaakt. Dit is ook het
gevolg van deze communicatie en mond tot mond reclame.
4. Weinig controle en handhaving
Wanneer een melding wordt gedaan (via HVC of direct naar de gemeente) wordt door de controleur en
handhaver een quick scan. Als handhaving mogelijk is dan wordt minimaal een waarschuwing gegeven.
Mocht een waarschuwing niet helpen, dan wordt er verder doorgepakt en proces-verbaal opgemaakt.
5. Overeenkomst met HVC openbreken
Wij zien op dit moment geen aanleiding om de overeenkomst met HVC open te breken.
Het is niet aan de gemeente Papendrecht hoe en op welke wijze bedrijfsafval wordt opgehaald c.q.
wordt gescheiden. De particuliere inzamelaars moeten uiteraard voldoen aan de betreffende Europese
en nationale wetgeving.
6. Foto's 1 en 3 (ongewenst storten grofvuil)
Dit is ongewenst gedrag van bewoners van Papendrecht. Indien dit wordt geconstateerd dan kunnen
bewoners de klantenservice van HVC bellen (0800-0700) en dan wordt het z.s.m. op werkdagen
weggehaald. Zo nodig wordt handhaving ingeschakeld (zie hiervoor).

7. Foto's 1 en 3 (ophalen PMD)
De foto's geven aan dat bewoners de PMD zakken netjes aan de paal hebben vast gemaakt op de
betreffende ophaaldag.
8. Foto's 2, 4, 5 en 6 (mini milieupark winkelcentrum Westpolder)
Wat op de foto's te zien is gebeurt helaas regelmatig kort voor het ophaalmoment van PMD. Ter plaatse
zijn drie ondergrondse containers PMD aanwezig. Een ondergrondse inzamelvoorziening met een
nieuwe inzamelopening en twee oudere inzamelopening. De ondergrondse inzamelvoorzieningen met
een oudere inzamelopening functioneren niet naar behoren.
Wij verwijzen u naar de raadsinformatiebrief diverse overige ontwikkelingen afvalinzameling in
Papendrecht hoe wij dit willen oplossen.
9. Foto 7 (bouwafval)
Op de foto is een container met bouwafval te zien. Deze is geplaatst door een bewoner in samenwerking
met een particulier bedrijf. De gemeente gaat niet over hoe het afval in deze container of later bij de
verwerking wordt gescheiden. Het afval in deze container valt namelijk onder bedrijfsafval.
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