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Bijlage(n) 

Onderwerp n.a.v. vragenuur d.d. 1 november 2012 

Geachte leden van de raad, 

Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens het vragenuur van 1 november 2012 zijn een 2 tal vragen gesteld, waarvan is 

toegezegd dat deze schriftelijk worden beantwoord. 

Vraag 1: 
• De bomenrooilijst staat niet meer op de gemeentelijke site. Toegezegd is dat deze 

lijst weer op de site moet komen. 

De bomenrooilijst staat op de site. 

http://www.haarlemmermeer.ni/Wonen en leven/Woonomgeving en milieu/Openbare 

buitenruimte/Onderhoud van openbaar groen/Bomenrooilijst 

Vraag 2: 
• Als mensen een grote bak willen inruilen voor een kleine container, dan wordt dat 

vanuit milieustandpunt buitengewoon positief gevonden. Het is immers goed voor de 

afvalscheiding. Het blijkt echter dat hiervoor € 19,50 betaald moet worden. Het 

inruilen van een kapotte bak is echter gratis. 

Genoemd bedrag komt niet voor in de belastingverordening. 
De kosten dienen ter voorkoming dat mensen veelvuldig gaan wisselen en hiermee De 
Meerlanden (en daarmee de gemeente) op kosten jagen. Om de overstap naar een kleinere 
container aan te moedigen kan ervoor gekozen worden dit gratis te doen en de stap naar 

een grotere container wel tegen betaling te doen (om regelmatig switchen te voorkomen). 
Overigens loont de overstap naar een kleinere container omdat de afvalstofheffing jaarlijks 
lager wordt (p.p. 2012: 240 ltr. € 302,40; 120 ltr. € 239,40; 80 ltr. 217,80). 
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Volgvel 2 

De financiële consequenties van het gratis omruilen van een grotere voor een kleinere 
! 

container zjj'n op dit moment nog niet inzichtelijk. Wij gaan dit nader onderzoeken en zullen u 
zo spoedig mogelijk over de bevindingen rapporteren. 
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~ .d·e··· ~érwachting hiermee de vragen, voor zover thans mogelijk, te hebben beantwoord en 
met y'riendelijke groet. 

I S:"~ak 
/ ~~rtefeuille openbare ruimte, sociale zaken en welzijn , ;r 

l 


