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Onderwerp 
Afdoening motie E.1/1 "Starttijd legen (afval)containers en glasbakken 
van 7.00 naar 9.00 uur 

  

Uw raad heeft tijdens het tweeminutendebat inzake overlast ondergrondse containers op 8 juni 2017 
de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Starttijd legen (afval)containers en glasbakken 
van 07.00 naar 09.00 uur’ aangenomen. 
 
De motie luidt als volgt:  
 
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 8 juni 2017 ter bespreking van het tweeminutendebat 
inzake overlast ondergrondse containers;  
 
constaterende dat de Haagse Milieu Services (HMS) (afval)containers en glasbakken mag legen 
tussen 7.00-22.00 uur; 
  
constaterende dat deze worden geleegd in twee shifts, namelijk tussen 7.00-15.00 uur en tussen 
15.00-22.00 uur; 
  
constaterende dat glasbakken momenteel uitsluitend geleegd worden tijdens de eerste shift en dat 
voor het legen van restafvalcontainers gedurende de tweede shift minder vrachtwagens worden 
ingezet (9 versus 19);  
  
overwegende dat op veel plekken in de stad de vrachtwagens van de HMS smalle straten blokkeren 
bij het legen van glasbakken en containers en dat dit met name tijdens de ochtendspits hinderlijk is;  
 
overwegende dat 7.00 uur een dusdanig tijdstip is dat mensen nog kunnen slapen - bijvoorbeeld na 
een vermoeiende avonddienst - en zij relatief vroeg in de ochtend ruw gewekt worden door 
glasbakken die geleegd worden, terwijl al om 15.00 uur gestopt wordt met het legen ervan;  
 
overwegende dat een verplaatsing van de starttijd voor het legen van glasbakken en containers van 
07:00 naar 09:00 uur tot minder overlast leidt in de stad en dat een dergelijke wijziging van de 
starttijd op te lossen valt met de capaciteit van het huidige wagenpark van de HMS;  
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verzoekt het college met de HMS, zo mogelijk in het huidige contract en anders in het volgende 
contract, af te spreken te beginnen met het legen van glasbakken en (afval)containers vanaf 9.00 
uur. 
 
Ter afdoening van deze motie bericht het college u het volgende. 
 
Zoals in de raadsvergadering al was aangegeven, heeft het college positief gereageerd op deze motie als 
deze als een inspanningsverplichting mag worden uitgelegd. Het college heeft HMS gevraagd de 
consequenties van een beperking van de starttijd om glascontainers en ORAC’s te ledigen in beeld te 
brengen. Bij de evaluatie van het contract met HMS zullen deze consequenties gewogen worden en 
afhankelijk van die weging zal al dan niet de starttijd worden aangepast. 
 
Hierbij wordt opgemerkt dat HMS inmiddels op zondag een afwijkende starttijd hanteert, namelijk 
vanaf 8.00 uur in plaats van 07.00 uur. De afvalinzameling in de avonduren was al met één uur 
ingekort tot 22.00 uur. Ook zijn de locaties, waar de containers geluidsoverlast geven, in beeld 
gebracht. Waar nodig wordt de standaard container vervangen door een exemplaar met geluidsisolatie, 
waardoor geluidsoverlast wordt verminderd. De eerste vervangingen hebben inmiddels 
plaatsgevonden. 
 
Verder treft HMS maatregelen om verkeersbewegingen te minimaliseren. Glas-, papier- en PMD-
containers zijn voorzien van een volmeldsensor en worden inmiddels dynamisch ingezameld. HMS 
maakt daardoor minder voertuigbewegingen in de stad. Met volmeldsensoren in 900 ORAC’s wordt 
momenteel ervaring opgedaan.  
 
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris de burgemeester 
 
Koen de Snoo Pauline Krikke 
 
 


