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De raadsfracties Groen Links, PvdA en D66 

4 mei 2021 

Beantwoording artikel 36 vragen met betrekking tot ondergrondse 

Eijsden-Margraten:

Onderwerp:

afvalcontainers.

Geachte heer/mevrouw,

Bij brief van 19 maartjl. hebben uw gezamenlijke fracties in het kader van de nog vast te 
stellen Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden~lVlargraten artikel 36 vragen gesteld 
met betrekking tot de voorgenomen plaatsing van ondergrondse afvalcontainers.

Onderstaand treft u de antwoorden op de betreffende vragen aan:

Vraag Heeft de gemeente voldoende aan de burger inzichtelijk gemaakt wat de 
gevolgen zijn (financieel en procedureei) van het te wijzigen afvalstoffenbeleid? is de 
burger naar zijn mening gevraagd?

Antwoord:
inwoners van de Rd4~gemeenten is in december 2020 naar hun mening gevraagd via 
een burgerenquête. Hieruit is gebleken dat inwoners uit Eijsden-Margraten tevreden zijn 
over het huidige afvalbeleid. Zij geven aan in verband met het beter afval scheiden met 
name tevreden te zijn over de inzameling van PMD~zakken lx in de 2 weken dat 2 jaar 
geleden is verhoogd van 1x per 4~weken naar lx per 2 weken. Daarnaast geven 
inwoners aan dat zij graag op een voor hen geschikt moment afval willen aanbieden. Zo 
worden ook de ruime openingstijden van de milieuparken gewaardeerd.
De voorgestelde wijziging heeft met het aanbod van huishoudelijk restafval via de kliko~
container geen financiële consequenties voor de inwoners van Eijsden~Margraten.
inwoners betalen nog altijd voor de kilogrammen huishoudelijk restafval die zij aanbieden 
in de containers plus het ledigingstarief, hier veranderd niets aan. De enige wijziging is 
dat de frequentie van inzameling voor het restafval van 1x per 2~weken naar lx per 
weken gaat. Gekeken naar de hoeveelheid huishoudelijk restafval dat de gemiddelde 
inwoner uit Eijsden-Margraten aanbiedt, betekent dit slechts 5 voile containers perjaar.

De ondergrondse containers worden als flankerende voorziening geplaatst, enerzijds 
voor de mensen die heel weinig afval produceren en nu bijvoorbeeld gebruik maken van 
de citybins. Deze inwoners kunnen dan op elk gewenst moment afval aanbieden.
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Daarnaast zijn de ondergrondse containers bedoeld voor inwoners die meer dan 
gemiddeld huishoudelijk restafval produceren (bijvoorbeeld huishoudens met meerdere 
luierdragende kinderen of bewoners met een medische indicatie). Voor het aanbieden 
van huishoudelijk restafval in de ondergrondse container (gemiddeld 5 per afvalzak)
wordt per aanbieding een vast tarief betaald.

Vraag Kan de gemeente cijfers en hieraan gelieerde kosten voor het schoonhouden 
van de afvalperrons (glasbakken) in de woonkernen aanleveren?

Antwoord:
Deze kosten zitten in de begroting Rd4 en zullen ook in toekomstige jaren niet stijgen.
Ook na invoering van nieuw beleid zijn hierin geen meerkosten te verwachten.

Vraag Wat is de verwachting van de gemeente de hoeveelheid dumpafval bij de 
dan uitgebreide afvalperrons (glasbakken plus restafvalcontainer)?

Antwoord:
Gebleken is dat er in andere Rd4-gemeenten in Zuid~Limburg geen toename van 
zwerf/dumpafval te verwachten is. Dit wordt continu gemonitord en er is een aanvalsplan 
in de maak voor alle Rd4-gemeenten om de huidige afvaldumpingen nog beter te 
monitoren en te verminderen.

Vraag Hoe kan de gemeente garanderen dat burgers geen of in elk geval niet meer 
overlast gaan ondervinden van activiteiten (en te verwachten afvaldumpingen) bij 
afvalperrons?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 

Vraag Hoe gaat de gemeente om met geconstateerde ot te onderzoeken dumpingen 
van afval? Worden er bijvoorbeeld cameras geplaatst?

Antwoord:
Er worden vooralsnog geen camerals geplaatst. Illegale dumpingen worden onderzocht 
door handhaving van de gemeente Eijsden-Margraten. Daarnaast wordt ook bij deze 
vraag verwezen naar het antwoord op vraag 3 en het aanvalsplan dat in de maak is.

Vraag Zal de gemeente een brede communicatiecampagne starten om de burger 
(nogmaals) aan te geven hoe, waar en tegen welk tarief hij zijn afval kwijt kan?

Antwoord:
Na vaststelling van de Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2021 door 
de raad zal in samenspraak met Communicatie en Rd4 een adequaat 
communicatietraject worden uitgerold. Zo zullen alle bewoners (aansluitadressen) door 
Rd4 een huis-aanhuis informatieblad ontvangen met de vastgestelde wijzigingen en een 
aantal praktische zaken. Over de inhoud van het informatieblad zal afstemming met 
Communicatie plaatsvinden. Tevens zal het nieuwe beleid worden gecommuniceerd via 
de gemeentelijke website.



Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
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