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Veenendaal, Ilona van

Van:
Verzonden: woensdag 11 november 2020 13:21
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Onderwerp: brief voor gemeenteraad
Bijlagen: brief aan griffie.docx

Geachte heer/dame, 
 
Graag zou ik bijgevoegde brief in willen brengen bij de gemeenteraad. Dit omdat ik weet dat de raad zo veel 
mogelijk op onnodig te maken kosten wil bezuinigen. In mijn brief geef ik aan dat zowel problemen met huisvuil op 
straat kunnen worden voorkomen en dat daarmee tevens op kosten kan worden bespaard. Kunt u aangeven of mijn 
brief (tijdig) kan worden behandeld/ op de agenda kan worden gezet? 
 
Vast bedankt voor uw reactie. 
 

 



Onderwerp:  

Eenvoudig bezuinigen op velerlei soorten kosten die te maken hebben met ondergrondse 
vuilcontainers.  

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

De afgelopen periode heb ik een uitvoerige discussie gehad met een beleidsmedewerker van de 
gemeente. Dit naar aanleiding van een brief over het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers bij 
mij in de wijk Zandweg Oostwaard. Ik had deze discussie geïnitieerd omdat ik wil voorkomen dat er in 
de wijk problemen zoals vervuiling van de openbare weg, overlast van ongedierte en diverse andere 
problemen kunnen ontstaan. De beleidsmedewerker, waarmee ik contact had, interesseert het in 
mijn beleving echter weinig dat deze problemen kunnen ontstaan. Hetzelfde geld voor de kosten die 
gemaakt moeten worden wanneer de problemen zich manifesteren. 

Het grote en primaire probleem is dat de bewoners een pasje moeten gaan gebruiken om de 
vuilcontainer te kunnen openen. Ik heb aangegeven dat juist hierdoor allerlei problemen ontstaan en 
dat diverse gemeenten hiertegen inmiddels maatregelen hebben genomen. Ik volg de 
ontwikkelingen hiertoe al jaren. Ik heb de medewerker gewezen op het feit dat gemeente Utrecht 
inmiddels alle containers vrij toegankelijk heeft gemaakt om te voorkomen dat mensen hun vuil 
ernaast zetten. En dit heeft een positief effect omdat bewoners de zakken nu wel in de container 
gooien. Uit onderzoek is tevens gebleken dat het probleem dat bedrijven dan ook gebruik van deze 
containers gebruik gaan maken vrijwel nihil is. 

Volgens de betreffende beleidsmedewerker wordt er alleen maar met pasjes gewerkt om te kunnen 
zien wanneer een container moet worden geleegd. Mij is nadrukkelijk verzekerd dat dit de enige 
reden is. De beleidsmedewerker schreef mij het volgende: 

Pasjessysteem 

Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State (Arnhem) zijn diverse gemeenten (al dan 
niet onder politieke druk) teruggekomen op een pasjessysteem omdat er twijfels waren over het 
gebruik van de geregistreerde gegevens en privacy gevoeligheid. Op de pas van de gemeente 
Arnhem kon de gemeente zien hoe vaak Arnhemmers gebruik maakten van de afvalcontainer. Deze 
verwerking van gegevens is verboden. In Stichtse Vecht is hiervan geen sprake. De door ons 
geregistreerde gegevens zijn niet herleidbaar naar een adres of een gebruiker.  

Waar het mij om gaat is dat mensen geen pasje bij de hand moeten hoeven hebben om hun 
vuilniszak in de container te hoeven doen. Want voor het gemak en vanwege gebrek aan tijd zetten 
ze hun afval dan maar (even) naast de container. En dat leidt doorlopend tot een veelheid aan 
problemen. Zelfs tot ruzies tussen omwonenden en personen die hun afval voor het gemak er even 
naast zetten. Maar ook ruzies en gezeur in huis. Want “wie weet waar het pasjes is gebleven”, “wie 
heeft deze het laatst gebruikt”, “waarom heb je het pasje weer weg gemaakt”, “hoe kan dit nou”, 
“die vuilniszak die stinkt en moet nu weg”, enzovoort. Of je staat bij de container, moet snel ergens 
naartoe en je kunt je pasje niet vinden. Wat moet je dan? De hele dag die stinkende zak in je auto 
laten liggen? 

Het is niet voor niets dat in steeds meer gemeenten het pasjessysteem, na het maken van hoge 
kosten en jaren van ergernissen, alsnog wordt afgeschaft. 

https://www.duic.nl/algemeen/pasjessysteem-ondergrondse-containers-utrecht-volledig-afgeschaft/ 



https://www.nu.nl/utrecht/6017400/afschaffen-pasjessysteem-voor-ondergrondse-containers-kost-
bijna-7-ton.html 
 

De beleidsmedewerker gaf aan dat er dan boa’s, afvalcoaches, ongediertebestrijders enzovoort 
ingezet gaan worden om de problemen aan te pakken. Maar dat kost veel geld en is volstrekt 
onnodig. Want je kunt ook een drukknop aanbrengen op de container om deze te kunnen openen. Of 
je brengt in de container een sensor aan om op afstand te kunnen meten of de container bijna vol is. 
Zie https://barendrechtnu.nl/nieuws/barendrecht/32061/gemeente-storing-openen-ondergrondse-
containers 
  

Mijn verzoek is nadrukkelijk om het systeem met pasjes af te schaffen. Dan hoeven burgers, die 
steeds het pasje kwijt zijn of deze vergeten mee te nemen, toch gewoon hun afval in de container 
doen. En hoeven ze ook niet steeds weer een nieuw pasje aan te vragen omdat ze deze kwijt zijn. En 
hoeven ze ook geen ruzie te krijgen met omwonenden die net zien dat iemand zijn vuil naast de 
container zet. En hoeven er geen boa’s, afvalcoaches en ongediertebestrijders te worden 
ingeschakeld. En met een sensor in de container hoeft verder niemand meer te checken of een 
container bijna vol is. Er gaat dan automatisch een melding naar de ophaaldienst. 

Ik heb begrepen dat al in diverse wijken containers met pasjessysteem zijn geplaatst. Mijn advies en 
verzoek is: stop hiermee want er gaan kostbare problemen ontstaan. Die kunnen worden voorkomen 
en het bespaart ook nog eens veel jaarlijks terugkerende kosten. Neem desnoods de proef op de som 
en probeer het uit in Zandweg Oostwaard. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 




