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Elektronische administratie containers
Spaarnelanden gaat in opdracht van de
gemeente Zandvoort aan ongeveer 4.500
huishoudens een duocontainer leveren.
Spaarnelanden neemt deze duocontainers en
de rolcontainers voor restafval op in een elek
tronische administratie. De administratie geeft
inzicht of de containers geleegd zijn, hoeveel
containers er in de gemeente Zandvoort zijn
en waar ze staan. Voor de groene rolcontainers
wordt dit op een later moment gedaan.
Spaarnelanden neemt de containers op in een
administratie om in opdracht van de gemeente
Zandvoort haar wettelijke taken voor afval
inzameling te kunnen uitvoeren.
Waarom is dit inzicht belangrijk?
Iedere laagbouwwoning komt in aanmerking
voor één duocontainer, één rolcontainer voor
restafval en één groene rolcontainer voor
gft-afval. Voor extra rolcontainers betalen
bewoners via de afvalstoffenheffing. Met
behulp van de registratiechip weten we
hoeveel containers er per adres (extra) staan.
Hierdoor kunnen we ook beter onderscheid
maken tussen huishoudelijk en bedrijfsafval.
Huishoudelijk afval is immers een zorgplicht
van de gemeente, bedrijfsafval is dat niet.

Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het
inzamelen en afvoeren van bedrijfsafval.
Registratiechip en adressticker
Op de duocontainer en de rolcontainer voor
restafval komt een registratiechip en een
adressticker. Daardoor is het makkelijk te zien
welke container bij uw woning hoort. De chip
heeft een uniek nummer, zodat Spaarnelanden
de container aan een adres kan koppelen.
De gemeente en Spaarnelanden gaan zorg
vuldig met uw gegevens om. Meer informatie
kunt u vinden in de Privacyverklaring Afvalpas &
Registratiechip gemeente Zandvoort.
Hoe werkt het?
Wanneer de inzamelwagen van Spaarne
landen de duocontainer of de rolcontainer
voor restafval leegt, wordt de chip ‘gelezen’.
Hiermee komt in de administratie te staan dat
de container is geleegd. De container wordt
bij het legen niet gewogen noch wordt andere
informatie verzameld . De chip is gekoppeld
aan een adres (woning) en niet aan een
persoon (naam).
Betere dienstverlening
De gegevens over de containers gebruikt
Spaarnelanden bijvoorbeeld om de voor
raad containers in de gaten te houden
en om een zoekgeraakte container terug
te vinden. Ook kan Spaarnelanden zien
hoeveel containers er per dag geleegd zijn.
Op basis daarvan kunnen de routes voor de
inzamelwagen efficiënter worden ingepland.
Dit verbetert de dienstverlening.

Heeft u vragen? Mail dan naar
contact@spaarnelanden.nl.
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