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1. In de stukken lezen we niets over draagvlak onder bewoners in de laagbouw voor een 
derde kliko. Is daar onderzoek naar gedaan?
Er is geen onderzoek naar draagvlak onder bewoners gedaan. Wel is via een 
adviesbureau navraag gedaan over draagvlak voor de papiercontainer bij andere 
gemeenten. Hieronder wordt dit omschreven:

 Als je kiest voor vrijwillige basis zie je door de jaren heen vaak een gestage 
groei van steeds meer huishoudens die (toch ook) wel een minicontainer 
willen. Op welk percentage je start en waar je uiteindelijk op uitkomt, is niet 
op voorhand aan te geven. Dit hangt onder andere af van de tuingrootte en 
van de lobby die bijv. de plaatselijke papierinzamelende verenigingen voeren 
om het papier niet in de mini’s te verzamelen, maar gewoon bij hen te blijven 
brengen. Bij Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft dit gespeeld: circa 20% van 
de laagbouw heeft (mede) daarom geen papierminicontainer in gebruik 
genomen.

 Bij verplichte verstrekking (met mogelijkheid tot teruggave na x maanden) 
zien we vaak een acceptatiegraad tussen de 85% en 95%. Ook hier geldt dat 
het effect van de container op de verenigingen van belang is voor de 
acceptatie bij de bewoners. 

2. Wat zijn de resultaten van de proef met de gesloten textielcontainer aan de 
Zuiderschans? https://www.sympany.nl/persbericht-de-eerste-textielcontainer-met-
paslezer-primeur-voor-leiderdorp-en-sympany/ 
De resultaten van de proef met de gesloten textielcontainer aan de Zuiderschans blijven 
achter in vergelijking met andere textielcontainers in Leiderdorp. Opbrengst in kg is 
ongeveer 1/3 in vergelijking met andere locaties.
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3. Blijven de wijkcontainers voor oud papier staan? 
De verzamelcontainers voor oud papier blijven bestaan. Deze worden bij hoogbouw 
op meerdere locaties (waar nu nog geen containers staan) qua aantal uitgebreid.


