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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake Betere bakken tegen zwerfafval!

Geachte heren Kuhlmann en Merx,

Bij brief van 10 augustus 2021, bij ons ingekomen op 11 augustus 2021, heeft u 
op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
de fractie VVD vragen gesteld inzake Betere afvalbakken tegen zwerfafval!
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Herkent het college de problemen van de huidige afvalbakken in onze 
stad, namelijk een (te) beperkte capaciteit en te makkelijk bereikbaar 
voor vogels en andere dieren?

Antwoord We zien dat veel afvalbakken sneller vol raken, doordat als gevolg van 
de coronamaatregelen meer eten en drinken in de openbare ruimte 
wordt genuttigd. Dit is deels "take-away" afkomstig van de horeca. Met 
name in het weekend leidde dat tot capaciteit tekorten, aangezien met 
de aannemers is afgesproken dat op zondag geen afvalbakken worden 
geleegd. Om overlopende afvalbakken te voorkomen is besloten om ze 
deze zomer waar nodig ook op zondag te legen (in de Binnenstad 
gebeurde dat al in verband met koopzondag). 
De afvalbakken worden geleegd op basis van de beeldsystematiek. Als 
dat goed gebeurt, is er geen overlast door vogels te verwachten. We 
krijgen weinig meldingen van vogels die afval uit afvalbakken pikken. 
Deze meldingen komen hoofdzakelijk uit enkele parken en recent ook 
van de kades in de binnenstad. In verband daarmee zijn op enkele 
afvalbakken in Park Merwestein en Wantijpark kleppen gemonteerd; 
het nadeel daarvan is dat de bak minder gebruiksvriendelijk wordt. 
Overlast door andere dieren is ons niet bekend.

Vraag 2. Is het college bereid om een voorstel naar de raad te sturen om de 
huidige afvalbakken gefaseerd te vervangen door afvalbakken met 
extra grote capaciteit en goede afsluiting tegen vogels, te beginnen bij 
veelgebruikte afvalbakken en op locaties waar vogels afval uit de bak 
pikken?

Antwoord De persende afvalbakken zijn vanwege de tien keer hogere kosten 
alleen interessant voor locaties waar structureel meerdere legingen per 
dag nodig zijn en die hadden we in Dordrecht niet. 
Uiteraard willen we met u dat de capaciteit van de afvalbakken 
toereikend is. In eerste instantie gebeurt dat door adequate lediging. 
In de parken laten we de afvalbakken deze zomer ook op zondagen 
legen. Alleen op sommige plekken in de Binnenstad raken sommige 
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bakken ook met meerdere legingen per dag vol, wat is opgelost met 
extra voorzieningen die we anders voor evenementen inzetten. 
We gaan er van uit dat het toegenomen gebruik van de afvalbakken zal 
afnemen met verdere versoepeling van de corona-maatregelen voor de 
horeca. 
Daar waar dan een structureel capaciteitstekort blijft, zal dit per locatie 
beoordeeld worden. De oplossing kan liggen in grotere bakken, extra 
bakken of sensoren die de vulgraad doorgeven.
Op basis van de Fixi-meldingen zien we geen redenen voor 
grootschalige maatregelen tegen vogels in afvalbakken.
Als de raad dat wenst, kunnen we een voorstel doen voor het 
vervangen van de afvalbakken door persende afvalbakken. U moet dan 
denken aan een investering van circa € 5.000,- per bak. Het vervangen 
van alle circa 1.150 afvalbakken door persende afvalbakken vergt een 
investering van ruwweg € 6 miljoen Daarbij stijgen ook de 
beheerkosten, omdat het onderhoud duurder wordt. 
Voor uw beeld: de aanschafkosten voor vervanging van afvalbakken, 
inclusief vandalisme, bedragen thans € 40.000  tot € 60.000 per jaar. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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