Toelichting afval voorstel gemeente
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●
●

●

Kwaliteit GFT is te slecht. Standaard meer dan 5% verontreiniging. Biesland 7-9% bij laatste meting.
Rest van Ypenburg nog veel slechter. Gemeente wil hier niet op deze manier mee verder. Veel
mensen scheiden hun afval netjes, Kleine groep doet niet mee. Meer communicatie gaat niet helpen
om deze alsnog mee te krijgen. Onverschilligheid is voornaamste reden.
PMD inzameling nu alleen op Oeverwallaan bij de school. Te beperkt voor omvang van de wijk.
Gemeente wil PMD inzameling uitbreiden.
Wat is (theoretisch) mogelijk? Gemeente noemt diverse mogelijkheden
o Extra kliko’s voor GFT en PMD bij elk huis en minder ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s in
het afvaljargon) alleen nog voor restafval. Wij vinden dit geen optie en de gemeente gaat
hierin mee. Een NoGo optie dus
o Omkatten bestaande ORAC’s naar combinaties van GFT, PMD en restafval. Dit kan op een
paar manieren.
1. Combinaties van restafval met respectievelijk GFT of PMD. Voor gemeente geen
optie. Combi’s als deze leiden tot te veel vervuiling. Geen goede ervaringen.
2. Een aantal, nader aan te wijzen, ORAC eilandjes (groepjes van twee) omkatten naar
dubbele GFT of dubbele PMD containers. Overige worden dubbele restafval eilandjes.
Voorkeursoptie van gemeente.
3. Als niets helpt de GFT inzameling opgeven. Heeft niemands voorkeur. Is de handdoek
gooien en tegen de tijdgeest waarin hergebruik juist prioriteit heeft (duurzaamheid,
circulaire economie)
o Stimuleren thuis composteren (per woning of groep woningen). Heeft steun van gemeente
maar is geen structurele oplossing voor heel De Bras
Gemeente vraagt bewoners over optie 2 na te denken en met een voorstel te komen.

Toelichting standpunt bewonersvereniging
●
●
●
●
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Wij zijn het eens met analyse gemeente in die zin dat wij ook vinden dat het anders moet met GFT
(veel minder afkeur) en dat er meer mogelijkheden moeten komen voor PMD.
Wij vinden hoogwaardig hergebruik belangrijk. Beter weinig goed hergebruikt dan veel afgekeurd.
Wij zien niets in 2 extra gekleurde kliko’s per woning (met de blauwe papiercontainer in totaal 3). Past
niet in straatbeeld wijk. Veel woningen geen achterom. Stadpunt wordt ook door gemeente gedeeld.
Wij realiseren ons dat elke oplossing het voor een aantal mensen beter en voor een aantal mensen
slechter zal maken (langere loopafstanden of ORAC’s juist (te)dicht bij woning)
Wij hebben voorkeur voor oplossing met ORAC’s
o Omkatten deel van de ORAC’s naar PMD. Uitzoeken wat beste balans is tussen aantal GFT,
PMD en restafval ORAC’s.
o Afsluiten GFT en PMD ORAC’s. Alleen te openen met sleutel (pasje). Gratis voor iedereen die
aangeeft zijn afval te scheiden. Niet verplicht. Pasje is alleen een “sleutel”, er wordt verder
niets geregistreerd of afgerekend.
o Resultaat (waarschijnlijk) iets minder gescheiden afval (GFT en PMD) maar van veel betere
kwaliteit.
o Deze oplossing is nog vrijwel nergens in Nederland gerealiseerd. In Venlo is in een iets andere
situatie wel goed resultaat geboekt.

Andere ideeën uit ledenvergadering
●
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Eilandjes van twee naar drie ORAC’s uitbreiden (1 extra voor PMD). Gemeente ziet hier niets in omdat
het de GFT afkeur niet oplost. Daarnaast erg duur (investering ongeveer 10.000 per ORAC).
GFT laten zitten en de huidige GFT ORAC’s omkatten naar PMD. Is een mogelijkheid maar betekent
opgeven van mogelijkheid tot GFT hergebruik. Het is ook de vraag wat kwaliteit van PMD wordt als
deze naast een restafval container staat. PMD is iets minder gevoelig voor afkeur maar wordt bij te
grote verontreiniging ook afgekeurd. Ook tuinafval blijft een probleem. Takkenroute werkt niet (te
omslachtig).
Voor alle oplossingen ook rekening houden met ouderen en mensen in appartementen. In bijna alle
gevallen is maatwerk mogelijk. Aanvragen extra kliko’s in appartementen complexen, delen van
kliko’s, e.d.. Ouderen is maatwerk via gemeente of buren.
Stimuleren thuiscomposteren is prima idee.

Overige feitelijkheden
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De bestaande ORAC’s zijn 6m3 voor restafval en 3m3 voor GFT.
Restafval wordt nu 1x week geleegd, GFT 1x per twee weken.
Volume PMD is erg groot, gewicht erg laag (35 – 50 kg/m3)
Volume restafval en GFT (m.u.v. takken) is geringer maar wel zwaar (400 kg/m3)
Er zijn momenteel 27 combinatie van twee ORAC’s in Biesland (zie kaartje op volgende pagina) en 1
uitgebreidere (inclusief papier en glas) aan de Waterviolier

