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Datum: 9 augustus 2012 
 

Aan de voorzitter van de raad. 
 

Steller vragen: Monique Lamers, GroenLinks 
 

Onderwerp: afvalver werking: KCA/Avalex 

 

Het college wordt verzocht de volgende vraag schriftelijk te beantwoorden: 
 
Per 1 juni is het depot voor Klein Chemisch Afval (KCA) aan de Koninklijke 
Marinelaan om arbo-technische redenen gesloten. Voorschotenaren kunnen op  
woensdagmiddag en op zaterdag hun klein chemisch afval brengen   naar een 
chemokar aan de Koninklijke Marinelaan of  op doordeweekse dagen naar het 
afvalbrengstation in Wassenaar. Voor dit laatste hebben Voorschotenaren  een pasje 
ontvangen. 
 
 
Deze situatie roept vragen op: 
 
 1 Wat waren de precieze arbo-technische redenen voor sluiting van het depot? 
 
 2 Hoe lang is sprake geweest van deze omstandigheden? 
 
 3 Hebben werknemers hiervan schade of nadeel ondervonden? 
 
 Aangezien  klein chemisch afval  gevaarlijk is voor mens, dier en milieu als het 
zomaar wordt weggegooid, zie het persbericht van de gemeente, is het van groot 
belang dat het op correcte wijze wordt ingeleverd. Het percentage van correct 
ingeleverd KCA mag beslist niet minder worden.  Daarom is het erg belangrijk dat  
bij alle inwoners bekend is wat de nieuwe regeling is. 
 
 4 Op welke wijze heeft  de gemeente dit gecommuniceerd naar de inwoners van 
Voorschoten? 
 
Er is sprake van andere en minder uren waarop binnen de gemeentegrenzen van 
Voorschoten KCA kan worden ingeleverd. Op doordeweekse dagen zijn de inwoners 
aangewezen op het afvalbrengstation in Wassenaar.  
Deze verandering kan ook een verandering in de mate van correcte inlevering van 
het KCA met zich meebrengen. Indien de gemeente  hiervan bijtijds op de hoogte is 
kan zij ook bijtijds ingrijpen.  
 
 5 Zal het college de inleverpercentages van KCA gaan bijhouden, uitgaande van een 
nulmeting, en deze rapporteren aan de raad, zo mogelijk binnen een half jaar?  
 
Omdat een goede  afvalinzameling van KCA van enorm belang is voor mens, dier en 
milieu zou het goed zijn als ook de bewoners in Noord-Hofland gelegenheid hebben 
in hun nabijheid dit afval in te zamelen. 
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 6 Is het college bereid hiertoe een mogelijkheid te onderzoeken in de nabijheid van 
winkelcentrum Noord-Hofland? 
 
 
Het afvalbrengstation in Wassenaar is aangesloten bij Avalex. Het aanbieden van 
KCA is er, evenals het aanbieden van huishoudelijk grof vuil,  gratis. Het is bekend 
dat bij Avalex sprake is van grote financiële problemen. Voorschoten is via het 
grofvuil en het KCA ook betrokken bij Avalex.  
 
 7 Zullen deze problemen gevolgen hebben voor de tarieven en de gemeentelijke 
bijdrage van Voorschoten of andere zaken die de afvalinzameling betreffen? Zo ja, om 
welke gevolgen gaat het dan?   Zo nee, welke afspraken, met Avalex of in een ander 
verband,  zijn er gemaakt om de financiële problemen van Avalex  'buiten de deur' te 
houden? 
 
 
8 Op welke wijze is Voorschoten in gesprek met het bestuur van Avalex, als gevolg 
van het gebruik dat de gemeente maakt van de milieustraat in Wassenaar? 
 
   
Iedere gemeente is verplicht ervoor te zorgen dat bewoners hun afval kwijt kunnen 
in een milieustraat. Voorschoten  heeft geen eigen milieustraat De mogelijkheid afval 
naar Wassenaar te brengen is een tijdelijke oplossing hiervoor.  
In 2009 hebben de colleges van Voorschoten en Wassenaar  de intentie uitgesproken 
een  gemeenschappelijke milieustraat aan de Papelaan-West in Voorschoten te 
ontwikkelen.  De milieustraat van Wassenaar moet immers worden verplaatst  
omdat deze niet meer voldoet aan de geldende milieu-eisen. In 2011 zou, volgens de 
programmabegroting 2012,  het onderzoek naar mogelijke locatie en kosten van een 
eigen milieustraat zijn afgerond.  Een nabije, eigen milieustraat zal waarschijnlijk 
een positief effect hebben op het percentage van het gescheiden ingeleverde afval. 
 

9 Wanneer kan de gemeenteraad van Voorschoten de resultaten van dit onderzoek 
tegemoet zien? 
 
10 Aannemende dat het onderzoek binnenkort is afgerond en uitwijst wat 
realiseerbaar is, wat is de planning voor de bouw van de milieustraat en wanneer zal 
de opening ervan plaatsvinden? 
 
 
 11 Waarom is het station in Wassenaar, dat dus ook niet in orde is, nog niet 
gesloten? 
 
 

Het persbericht waar het om ging: 

Wijzigingen in aanbieden klein chemisch afval in Voorschoten 
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Vanaf 1 juni is het depot voor klein chemisch afval (kca) aan de Koninklijk 
Marinelaan 21 in Voorschoten om arbo-technische redenen gesloten.  
Klein chemisch afval en grofvuil kunnen worden ingeleverd bij het afvalbrengstation 
aan de Hogeboomseweg 6 in Wassenaar. Hiervoor moeten inwoners hun pasje 
meenemen. Daarnaast heeft Voorschoten een extra service voor haar inwoners. Elke 
woensdagmiddag (12.00-16.00 uur) en zaterdag (10.00-14.00 uur) is er gelegenheid 
om kca bij de chemokar in te leveren. De kar staat aan de Koninklijke Marinelaan 
21 in Voorschoten. 
 
Wat is KCA?  
Klein gevaarlijk afval (KGA) is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier en milieu als je 
het zomaar weggooit. Dit geldt bijvoorbeeld voor batterijen, medicijnen, verf of 
motorolie. Klein chemisch afval moet daarom altijd gescheiden worden ingeleverd. 
Op www.voorschoten.nl/afvalwijzer staat welke producten apart moeten worden 
ingeleverd en worden enkele alternatieven gegeven voor veel gebruikte ‘gevaarlijke’ 
producten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ondertekening en naam, 
 
Monique Lamers, namens GroenLinks. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voorschoten.nl/afvalwijzer
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Wijze van indienen schriftelijke vragen: 
De vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend. (…) (artikel 37, tweede lid 
van het Reglement van orde.) 
 


