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Onderwerp: Vervolgvragen ex art. 33 RvO inzake inzameling oud papier door verenigingen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 25 november 2021 zijn er vanuit de fractie van de VVD schriftelijke (vervolg)vragen gesteld met 

betrekking tot de inzameling van oud papier door verenigingen.  De (vervolg)vragen zijn een reactie 

op onze brief van 11 november 2021 met zaakkenmerk 698609. Via deze brief geven wij antwoord op 

de gestelde vragen van 25 november 2021. 

  

De vragen van de fractie zijn gekoppeld aan de hieronder door de fractie gegeven informatie: 

‘Nadat onze vragen door de gemeente waren ontvangen verscheen er een stuk in de regiokrant. De 

week daarop werd in de krant genoemd dat een en ander ziet zo’n vaart zou lopen. Het zou gaan om 

een enkele vereniging in voormalig Hoogezand-Sappemeer. 

Door een woordvoerder van de gemeente werd gemeld dat er in voormalig Hoogezand-Sappemeer 

alleen HSC zich heeft gemeld. 

  

In de Afval Wijzer, wordt op 27-10-2021 gemeld dat er dagelijks oud papier ingeleverd kan worden bij 

het Brandweermuseum in Sappemeer.’ 

  

 

Vraag 1 

 Was de regiokrant onvolledig in zijn stuk, of was bij de gemeente niet bekend dat er op twee plaatsen 

in voormalig Hoogezand-Sappemeer aan oud papier inzameling werd gedaan. 

  

Antwoord: 

Nee; de regiokrant is niet onvolledig, noch was het bij de gemeente onbekend dat er op twee 

plaatsen oud papier wordt ingezameld. Daar waar wij in onze vorige beantwoording refereerden 

aan de afspraken die gemaakt zijn met een enkele vereniging in voormalig Hoogezand-Sappemeer, 

had dit betrekking op de huis-aan-huis inzameling van oud papier. Het verschil is dat het 

brandweermuseum een container bij hun locatie plaatst en het oud papier daar laat brengen.  
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Vraag 2 

Is het waar dat de gemeente er pas na twee jaar achter komt dat de kennelijke uitzondering met 

betrekking tot de inzameling methode van het oud papier door HSC niet rendabel was? 

  

Antwoord: 

Nee; dat is niet waar. Er was vooraf een proefperiode van twee jaar afgesproken en daar hebben 

beide partijen zich aan gehouden. Zoals in het afvalbeleid ook is aangegeven, is het uitgangspunt 

voor de inzameling van oud papier dat het doelmatig is. Nu deze proefperiode ten einde loopt is 

dit geëvalueerd.  

  

Vraag 3 

Waarom is daar niet eerder adequaat op gereageerd? 

  

Antwoord: 

Zie de beantwoording van vraag 2 over de afgesproken proefperiode. 

  

Vraag 4 

Waarom is er voor HSC een andere manier van inzameling afgesproken? 

  

Antwoord: 

Er is geen andere manier van inzameling afgesproken. Er wordt in dit gebied ingezameld met 

zijladers en minicontainers. Wel is afgesproken dat de vereniging kan voorlopen (containers 

rechtzetten) omdat er op meerdere plekken de vrees was dat de zijladers niet goed uit de voeten 

konden. Die vrees is zoals nu blijkt onterecht geweest. 

  

Vraag 5 

Wat voor afspraak is er ter compensatie gemaakt? 

  

Antwoord: 

Er is een finale vergoeding afgesproken waar beide partijen mee kunnen leven. 

  

Vraag 6 

Wij zijn nog steeds van mening dat bij de harmonisatie van het afvalbeleid is afgesproken dat dat 

beleid geëvalueerd gaat worden. Waarom valt het inzamelen van oud papier hierbuiten? Waarom is 

de gemeente daartegen? 

  

Antwoord: 

De inzameling oud papier wordt gewoon meegenomen in de aanstaande evaluatie zoals afgesproken 

bij de harmonisatie. 

  

Wij gaan er vanuit dat we met deze brief uw vragen voldoende hebben beantwoord.  
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 


