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Betreft: Overlast bij ondergrondse restafvalcontainers  
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, 
 
De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het aanleggen van ondergrondse 
restafvalcontainers (ORAC’s). Dit veelal tot vreugde van de bewoners. Veel Hagenaars zijn heel 
tevreden over de ORAC’s in hun straat. In eigenlijk alle wijken waar ORAC’s zijn neergezet neemt de 
afvaloverlast op straat af, net als de meeuwenoverlast. Veel mensen kijken uit naar het moment dat 
ORAC’s in hun wijk worden geplaatst. Helaas gaat het niet overal goed. Op een aantal individuele 
plekken wordt herhaaldelijk afval bijgeplaatst. Op sommige plekken is dat zelfs bijna dagelijks het 
geval. Soms gaat het om grofvuil, soms ook om afval dat met een beetje moeite zelf klein genoeg 
gemaakt kan worden zodat het in de ORAC’s past. Dit ondermijnt het succes van de ORAC’s, stoort 
omwonenden en levert een rommelig en vies straatbeeld op. Zie bijgevoegde foto’s voor een aantal 
voorbeelden. 
 
Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde, stellen wij het college de volgende vragen: 
 

1. Hoeveel meldingen ontvangt u per maand over het verkeerd aanbieden van afval bij en naast 
ORAC’s? 
 

2. Wordt bijgehouden bij welke ORAC’s verkeerd aangeboden afval wordt gemeld en 
verwijderd? Zo ja, hoeveel locaties zijn daarbij in beeld? Zo nee, bent u bereid dit te gaan 
doen? 
 

3. Welke maatregelen neemt u op het moment dat duidelijk is dat op een plek herhaaldelijk 
afval verkeerd wordt aangeboden? Vindt u deze maatregelen voldoende? 
 

4. Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van problemen met het aanbieden van afval bij 
ORAC’s? 
 

Het is voor bewoners mogelijk een ORAC in eigen buurt te adopteren. Men krijgt dan een sleutel om 
de container vanaf de zijkant open te maken en verstoppingen te verhelpen. Mensen kunnen zich 
hiervoor aanmelden bij de milieubeheerder van hun stadsdeel. 
 



5. Hoeveel procent van de ORAC’s is door bewoners geadopteerd? Welke verschillen treden 
hierin op per wijk? 
 

6. Wordt er bij geadopteerde ORAC’s juist meer of minder verkeerd aangeboden afval gemeld 
en verwijderd? 
 

7. Wat doet u om het aantal geadopteerde ORAC’s te vergroten? 
 
Op veel plaatsen in de stad wordt aan de weg gewerkt. Hierdoor zijn delen van straten soms niet 
bereikbaar. Ook de ORAC kan dan niet geleegd worden. Bewoners blijven soms toch afval plaatsen bij 
de ORAC’s. Dat kan vieze situaties opleveren. 
 

8. Hoe wordt omgegaan met het inzamelen van afval tijdens de wegwerkzaamheden? Krijgen 
bewoners een brief dat de ORAC’s tijdelijk niet geleegd kunnen worden? Wordt bewoners 
een alternatieve plek aangereikt waar ze hun afval tijdelijk kwijt kunnen? 

 
In de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 over volle papier- en glascontainers uit 2012 
(RIS 245941) staat dat papier- en glascontainers waarvan bekend is dat zij vaak vol zijn in het 
weekend extra gecheckt zullen worden. Bovendien worden meldingen over volle containers die in 
het weekend worden gedaan, doorgestuurd naar de HMS om de containers ook in het weekend te 
legen. Bij de containers staat sindsdien ook informatie over hoe mensen de volle containers kunnen 
melden.  
 

9. Is het mogelijk om dezelfde maatregelen te nemen voor volle ORAC’s, zodat mensen ook in 
het weekend volle ORAC’s kunnen melden en de volle ORAC’s ook in het weekend geleegd 
kunnen worden? 
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