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Huisafvalscheiding	
	
 
Geacht college, 
 
Wij hebben vernomen dat u voornemens bent om (in het centrum van Dordrecht) tientallen verzamelcontainers, zgn. 
gft-cocons te gaan plaatsen teneinde ook daar huishoudens actief huisafval te laten scheiden (bronscheiding). Veel 
van onze inwoners, en zeker de inwoners van het centrum, hebben een in oppervlakte (zeer) beperkte tuin of 
achterom waardoor het meer dan lastig is om thuis afval te scheiden. Bronscheiding is overigens op vele plekken in 
Dordrecht lastig. Onder meer heeft het ook betrekking op midden- en hoogbouw in onze stad. Het is daarom een 
gegeven dat niet iedereen "meedoet" of kan doen in de huidige situatie. Wat Beter Voor Dordt betreft daarom een 
belangrijk aandachtspunt bij het nieuwe aanbestedingstraject m.b.t. de afvalinzameling. Daarnaast is de kwaliteit van 
grondstoffen die uit huisafval komt bij na-scheiding veel beter. Beter Voor Dordt is dan ook voorstander van na-
scheiding en meer ondergrondse afvalcontainers en innovatieve oplossingen daarbij. 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Heeft u onderzocht of na-scheiding nu en/of in de nabije toekomst financieel voordeliger is dan huisafvalscheiding 
vooraf en met een relatief hoge frequentie gescheiden afvalcontainers/Kliko’s legen? 

2. Zo niet, waarom niet? 
3. Zo ja, wat was de uitkomst van dit onderzoek en wanneer gaat u dit onderzoek met uw raad delen? 
4. In hoeverre vindt het college de kwaliteit van de grondstoffen die ons afval oplevert belangrijk? 
5. Zo niet, waarom niet? 
6. Wat zijn de huidige kosten voor het ophalen van het huisafval op de locaties waar u voornemens bent de 

verzamelcontainers te plaatsen? 
7. Wat zijn de kosten voor de realisatie van de door uw college gewenste verzamelcontainers voor 

huisafvalscheiding? 
8. Heeft u met de uitvoering van uw plannen rekening gehouden met het op korte termijn te starten 

aanbestedingstraject m.b.t. de afvalinzameling? 
9. Zo ja, hoe heeft u rekening gehouden met het komende aanbestedingstraject voor afvalinzameling? 
10. Zo nee, waarom heeft u geen rekening gehouden met het komende aanbestedingstraject voor afvalinzameling? 

 
 
Met vriendelijke groet,  
Fractie Beter Voor Dordt 
 
Contactpersoon: 
Marco Stam 
 
   
 


