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Antwoordtermijn vóór de raadsvergadering van 17 december 
 
 
Afvalstoffenheffing: Portefeuillehouder is Piet Verlinden. 
 
Mart Janssen is vragensteller 

1. In het voorstel is sprake van geringe logistieke gevolgen als er 26 x per jaar De GFT bak 

aan de straat kan worden gezet. 
Zijn deze gevolgen te specificeren 

 
Antwoord: We kunnen op dit moment niet precies inschatten hoe de burger omgaat met de 
mogelijkheid de GFT iedere twee weken aan te bieden. De burger in de gemeente Leudal is 
al jaren gewend aan de alternerende inzameling. Terwijl de burgers in de gemeente 

Roerdalen pas één jaar met de alternerende inzameling van doen hebben. Zo is het 
mogelijk dat het aanbiedgedrag tussen burgers van Leudal en Roerdalen verschilt.  Omdat 
RD Maasland de routes altijd dient te rijden om te kijken of er een container wordt 
aangeboden is de verwachting dat de gevolgen hoofdzakelijk bestaan uit langere 
routetijden. Tevens kan het voorkomen dat de vrachtauto voor extra lediging naar Montfort 
dient te rijden.  

 

 
2. Is ook overwogen om het poorttarief bij de brengvoorzieningen te verlagen ? 

 
Antwoord: We hebben overwogen om de poorttarieven aan te passen voor het jaar 2014. 
Besloten is dit nog niet uit te voeren omdat er met betrekking tot de milieuparken nieuwe 
ontwikkelingen op stapel staan o.a. uitbreiding met de gemeente Echt-Susteren en de 
gemeente Roerdalen in samenhang met het milieupark Montfort. Als in 2014 duidelijk is 

wie, wanneer, waar aan deelnemen gaan we bekijken wat de mogelijkheden zijn om de 
poorttarieven aan te passen.  
 

 
3. Is gratis inruil voor een kleinere bak mogelijk 

 

Antwoord: Het stimuleren van minder afval in de grijze container gaat steeds verder, te 
denken valt aan uitbreiding van de kunststofinzameling. Hierdoor was het volume van de 
grijze container te groot. Om de burger te stimuleren te kiezen voor een kleinere 
restafvalcontainer is gekozen om dit gratis te maken. 
Uit de gehouden sorteerproef door RD Maasland is gebleken dat nog ongeveer 40 % van 
het restafval bestaat uit GFT afval. We willen dit percentage verminderen door de burger 
de mogelijkheid te geven het GFT afval 26 keer per jaar aan te bieden. Als we kiezen om 

de omwisseling van de GFT container van groot naar klein gratis te maken dan bestaat de 
kans dat de burger kiest voor een kleinere container. Het gevolg kan zijn dat het volume in 
de zomermaanden te klein is waardoor hij GFT afval in de restcontainer doet omdat hij hier 
volume over heeft. Dit gedrag willen we in de hand werken door geen omwisselkosten in 
rekening te brengen. 
Het omruilen van een grote restafvalcontainer naar een kleinere container is gratis. 
Het omruilen van een de binnenbak bij de GFT container kost € 35,-. 

 
 
 


