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Bijlagen 

Onderwerp 
Beantwoording schriftelijke vragen inzameling blik en drankenkartons 

Op 31 maart jl. heeft u ons schriftelijke twee vragen gesteld op grond van artikel 36 van het 
Reglement van Orde voor de raad over de inzameling van blik en drankenkartons. In deze brief zullen 
wij uw vragen beantwoorden. 

Vraag 1: Wilt u een update geven over de plannen voor inzameling van blik en drankenkartons? 
In onze toekomstvisie Houten 2025 hebben wij opgenomen dat Houten een proeftuin is voor de 
circulaire stad, waar grondstoffen worden hergebruikt en experimenten met gesloten afvalstromen 
grootschaliger worden toegepast. Wij gaan daar dit jaar al concreet invulling aan geven in een nieuwe 
visie op afvalinzameling, waar de inzameling van blik en drankenkartons een onderdeel van zal zijn. 

Wij zijn voornemens om voor de zomervakantie een besluit te nemen over onze nieuwe ambities op 
het gebied van afvalscheiding. Na de zomervakantie gaan wij proeven uitvoeren om uit te proberen 
welke nieuwe manieren van afvalinzameling in Houten het beste resultaat opleveren op het gebied 
van afvalscheiding. 

De inwoners van Houten scheiden hun afval beter dan de gemiddelde Nederlander (63
0

Zo versus 
50

0

7o). Toch blijkt uit sorteeranaiyses van de inhoud van grijze kliko's dat 60
0

7o van het restafval nog 
bestaat uit herbruikbare afvalstoffen (grondstoffen). De helft van de herbruikbare afvalstoffen betreft 
etensresten (gft), een kwart betreft verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons). Bij de analyses is 
het gewicht van de herbruikbare grondstoffen geanalyseerd. Qua volume nemen de verpakkingen een 
aanzienlijk groter deel van de inhoud van grijze kliko's in beslag. Om de gescheiden afvalinzameling 
een boost te geven, zullen maatregelen zich in ieder geval op die twee stromen richten. Zodra wij 
onze ambitie op het gebied van afvalscheiding hebben uitgesproken en een keuze hebben gemaakt 
over de uit te proberen maatregelen, zullen wij de raad daarover informeren. 

Vraag 2: Wat is de planning voor de start van de inzameling van blik en drankenkartons in 
Houten? 
Wij vinden het wenselijk om eerst met verschillende inzamelvarianten een pilot uit te voeren, voordat 
wij een keuze maken voor een nieuw inzamelsysteem. Dit geeft beter inzicht in de effectiviteit van de 
afvalscheiding, de acceptatie door de bewoners en de uitvoeringsconsequenties voor de inzamelaars. 
Bovendien biedt een pilot de mogelijkheid om een inzamelvariant bij te stellen aan de wensen van de 
bewoners. Na de zomervakantie zullen pilots met nieuwe inzamelsystemen starten. 

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. 



Na evaluatie van de pilots zullen wij een voorstel doen om een nieuwe manier van afvalinzameling in 
heel Houten in te voeren. 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer S.M. Le Noble via telefoonnummer 
(030) -63 92 611. 

Met vriendelijke groet, 

7 

S. den Bieman 
M. van Liere, loco 

Bijlage(n): geen 

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. Pagina 2 van 2 


