Technische vragen raad Purmerend
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Portefeuillehouder*: Mario Hegger
* in te
vullen door
organisatie
Inleiding:
D66 Purmerend is over het algemeen erg positief over de mogelijkheid in
Purmerend om het grofvuil, als gratis service, te laten ophalen aan huis of
zelf te kunnen afstorten in de milieustraat.

Onlangs werden wij er echter op geattendeerd dat het op dit moment tot
drie weken kan duren voordat bij mensen het grofvuil aan huis wordt
opgehaald, onder meer als gevolg van drukte vanwege de
‘voorjaarsschoonmaak’.

Ook ervaren mensen soms ‘files’ in de Van IJsendijkstraat (tot aan Praxis)
als zij op een zaterdag vuil naar de milieustraat brengen.

De fractie van D66 heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

Vraag 1:

Hoeveel tijd (in dagen) zit er gemiddeld tussen het
aanmelden van grofvuil en het ophaalmoment
aan huis?

Antwoord 1:

Meestal bedraagt de wachttijd voor het ophalen
van grof vuil 5 tot 10 werkdagen. Tijdens
piekmomenten kan dit oplopen tot wachttijden van
19 werkdagen.

Vraag 2:

Kunt u deze gemiddelde ‘verwerkingstijd’
uitsplitsen per afvalsoort en per maand?

Antwoord 2:
Wat wij ophalen kan grofweg in drie
categorieën gesplitst worden; grof
huishoudelijk afval, metaal & elektrische
apparaten en grof tuinafval.

De piekbelasting betreft alleen het grof
huishoudelijk afval. De andere twee
categorieën hebben nauwelijks last van
verhoogd aanbod.
De pieken in het aanbod van grof
huishoudelijk afval doen zich vooral voor in
de periode die begint met de feestdagen in
het voorjaar. Dan hebben we meestal een
periode van ca. 10 weken dat het aanbod
grof huishoudelijk afval hoger is.
Cijfers over het aantal ophaal-verzoeken
van de afgelopen jaren staan in het
antwoord bij vraag 3.

Vraag 3:

Welke periodes/maanden in het jaar zijn voor de
inzameling van grofvuil drukker dan andere
periodes c.q. welke piekmomenten kunt u op
jaarbasis onderscheiden? Kunt u dit met cijfers
onderbouwen?

Antwoord 3:
We kennen vooral piekmomenten in het
grof huishoudelijk afval in de maanden april
en mei.
Aantal grofvuil ophaal verzoeken [voor grof
huishoudelijk afval]:
2016
2017

2018

Week 01 t/m 13
2952
3665
3460 [week 01 t/m 11]
Week 14 t/m 24
3708
nnb

3626

Week 25 t/m 35
3398
nnb

3029

De overige cijfers voor 2018 zijn nog niet
bekend. Deze cijfers laten zien dat de
hoeveelheid meldingen jaarlijks sowieso
stijgt, ongeacht de periode. Na de invoering
van de tweewekelijkse inzameling van de
grijze restafvalcontainer in 2016 zien we
een flinke stijging van het aantal grof vuil
meldingen omdat dit niet langer meer in de
grijze restafvalcontainer paste. Van 2017
naar 2018 is de economie weer
aangetrokken, ook dat zien we terug in het
aantal meldingen. Die nemen toe omdat
mensen meer verbouwen en vervangen..

Vraag 4:

Antwoord 4:

Welke inzet pleegt de gemeente om deze
piekbelasting terug te dringen, bijvoorbeeld door
piekmomenten meer (over het jaar) te spreiden?
De piekmomenten zitten gekoppeld aan de
voorjaars-feestdagen en ook aan momenten zoals
bij voorbeeld het vakantiegeld en zelfs het weer
speelt een rol. Dus spreiding van deze
momenten door het jaar heen is niet mogelijk.
Als gemeente plegen we maximale inzet met
onze mensen en middelen en adviseren we
bewoners dat zij, indien zij hierop uitgerust zijn,
het grof vuil naar de milieustraat komen brengen.

