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Extra Saverpas Bijlage(n) 

Geachte heer Bakx, 

In uw brief van 4 juni 2014 stelt u ons vragen over een extra Saverpas. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen 

als volgt. 

Vragen 

1. Zou het niet verstandig zijn om huishoudens op één adres, de mogelijkheid te bieden om meerdere passen te 

krijgen/bestellen? 

Antwoord: 

Het college stelt het erg op prijs als er oplossingen worden aangereikt voor vermeende problemen of punten van 

aandacht. Het is misschien wel goed om met betrekking tot uw opmerking over zwerfafval wat veroorzaakt zou worden 

door niet deugende of werkende plastic containers, en wat volgens u al geruime tijd speelt en over de hele gemeente 

heerst, aan te geven dat dit zeker niet veroorzaakt wordt door de perscontainers. De eerste perscontainer is nu één 

jaar geleden geplaatst, waarna in december van vorig jaar nog twee locaties hiervan werden voorzien en recent 

werden een vierde en vijfde perscontainer geplaatst. 

De inzameling door middel van perscontainers voor kunststof verpakkingsmateriaal werkt prima wanneer iedereen hier 

ook op een correcte manier mee omgaat. Hierover is iedere huisaansluiting geïnformeerd en ook via de 

gemeentepagina, in de Bode, internet, informatiestickers op de zuilen van de containers, etc. wordt hier over 

gecommuniceerd. In een enkel geval kan de oorzaak liggen aan technisch mankement. 

Het door u gedane voorstel om een extra pas te verstrekken kan zeker bijdragen aan het nog beter scheiden en 

aanbieden van kunststof verpakkingsmateriaal. De reden waarom dit nu nog niet is doorgevoerd is financieel van aard. 

De Saverpas is adresgebonden en hiermee heeft men tevens toegang tot de milieustraat en eventueel tot 

ondergrondse containers voor restafval en oud papier. Het verstrekken van een adresgebonden extra pas enkel voor 

het gebruik van de kunststof perscontainer zou ongeveer ē 5,- per pas kosten, maar het aanmaken van een 
adresgebonden extra pas betreft een zeer gecompliceerde ingreep waarbij heel de basis van het systeem bij Saver 
anders dient te worden ingericht. Een voorzichtige inschatting geeft aan dat dit ca. í 65.000,- aan programmeerwerk 
gaat kosten. 
De mogelijkheid om een extra adresgebonden pas aan elke huishouden te verstrekken kan geboden worden, maar dit 
komt bij 30.000 huisaansluitingen neer op een extra kostenpost van totaal 30.000 * 6 5,- * é 65.000 s î 215.000. 
Om verwarring met de reeds bestaande Saverpas te voorkomen dient de opdruk van deze pas aan te geven dat die 
pas alleen te gebruiken is voor de ondergrondse perscontainers. 



2. Is het wellicht een oplossing om de ruimte/schuif, waarin het plastic moet worden gedumpt, te vergroten, te 

veranderen of aan te passen zodat mensen makkelijker hun plastic afval kunnen plaatsen in de container. 

Antwoord: 

De toegang door middel van de Saverpas is puur vanwege de veiligheid. Met de huidige inwerpopening wordt het 

comfort voor de gebruikers vergroot en kan men zakken tot circa 60 liter in één keer aanbieden. Maar dit is wel de 

maximale grootte die in verband met veiligheid wordt gehanteerd en men moet de Saverpas gebruiken. 

Op meerdere plaatsen in Nederland worden perscontainers wel vrijgegeven, maar hierbij is de inwerpopening juist 

aanzienlijk kleiner gemaakt. Hoe groter de opening wordt gemaakt, hoe groter het risico is dat hier ongewenste 

situaties kunnen optreden. De burgers hoeven bij een kleinere opening dan wel geen pas te gebruiken, maarzij zullen 

rekening moeten houden dat zij hier geen grote zakken in kunnen aanbieden. Met Saver wordt bekeken of een 

perscontainer met kleinere inwerpopening, waarbij geen Saverpas hoeft te worden gebruikt, bij wijze van proef kan 

worden geplaatst. 

Juist vanwege het comfort om zakken tot circa 60 liter te kunnen aanbieden is gekozen voor een grote inwerpopening 

met toegang door middel van de Saverpas. 

Het door u geconstateerde hannesen met plastic komt voornamelijk doordat men er te veel ofte grote zakken in wil 

proppen. Wij zullerr hier in de communicatie richting burgers extra aandacht voor vragen. 

Wij zijn van mening dat de dienstverlening wel degelijk vooruit is gegaan en dat het beheer van milieuparken bij zowel 

de gemeente als bij Saver de volledige aandacht heeft. Het is ook niet terecht om altijd naar de gemeente te wijzen 

wanneer het gaat om overlast van afval. Hoewel het grootste deel van de burgers prima invulling geeft aan het 

tegengaan van afvaloverlast en het afval correct aanbiedt blijft er een groep burgers die hier ondanks de 

informatieverstrekking geen gehoor geeft. De gemeente schenkt hier samen met Saver zoveel mogelijk aandacht aan. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 

bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699. 

Hoogachtend, 
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