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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Vrije Socialisten betreffende 
Recycling Network Benelux 

 

 

Aan de fractie Vrije Socialisten 
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 

 

Op 12 februari 2018 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Recycling Network Benelux, onder de 

vraag vindt u ons antwoord: 

 

1. Heeft het college kennis van het bestaan van deze alliantie? 

Het college is op de hoogte van deze alliantie. 
 

2. Is het college voornemens zich bij de alliantie aan te sluiten? Zo niet, welke overweging 

is voor u hierbij doorslaggevend? 

Het college onderschrijft de doelstellingen op het gebied van het terugdringen van plastic afval 

door de invoering van een statiegeldsysteem, maar volgt hierbij de lijn en inzet van de VNG 

en de NVRD (de overkoepelende organisatie voor de afval- en grondstoffenbranche). Het 

college is echter niet voornemens zich aan te sluiten bij Recycling Network Benelux, een 

professionele organisatie met een directie en een Raad van Bestuur. Aanmelding gaat 

overigens gepaard met een geldelijke bijdrage; een bijdrage die dan ten laste komt van de 

afvalbegroting, terwijl het college alles in het werk stelt de kosten op het gebied van afval voor 

onze inwoners op een aanvaardbaar niveau te houden. 
 

3. Op welke wijze kan de gemeente Den Helder een actieve bijdrage leveren aan het 

terugdringen van de plastic soep?  

De gemeente levert met onder andere de volgende maatregelen een bijdrage aan de 

vermindering van plastic afval in het milieu: 

a. de inzameling van plastic afval in zakken of mini-containers aan huis (bronscheiding); 

b. de vrij toegankelijke zijkleppen van de nieuwe ondergrondse containers voor afval van 

beperkte omvang (zijklep is niet afhankelijk van een afvalpas); 

c. de inzet van een veegploeg in heel Den Helder die zwerfafval – w.o. plastic – opruimt; 

d. gerichte communicatie in de media en op woonhuisniveau; 

e. de inzet van afvalcoaches; 

f. handhaving en voorlichting door de BOA’s van de gemeente Den Helder; en 

g. het nauwlettend volgen van de ontwikkelingen op dit gebied in de afval-

/grondstoffensector. 
 

4. Is het college met ons van mening dat alleen het aanbieden van openbare 

vuilnisbakken onvoldoende werkzaam is om het plastic op straat terug te dringen? Zo 

ja, welke actie bent u voornemens te ondernemen? 

Aangenomen wordt dat met openbare vuilnisbakken de prullenbakken in de stad worden 

bedoeld. In dit kader wordt opgemerkt dat de prullenbakken in de binnenstad inmiddels zijn 

voorzien van zowel een opening voor restafval als voor plastic afval. Met de genoemde 

maatregelen bij punt 3 (zie hierboven) is er een pakket van maatregelen en voorzieningen die 

plastic op straat zoveel als mogelijk moet voorkomen. 
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5. Gaat het college in gesprek met ondernemingen om in gezamenlijkheid een bijdrage te 

leveren aan het terugdringen van de vervuiling?  
Het afval van ondernemingen is bedrijfsafval. De gemeente heeft voor wat betreft de inzameling 
en verwerking van dit afval geen rol. Bedrijfsafval wordt opgehaald door particuliere inzamelaars 
(via contract met de onderneming). In het kader van milieuvergunningen en –controles is de wijze 
van inzameling van bedrijfsafval wel een item voor de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). 
Overigens is in de wereld van bedrijfsafval ook een grote omslag gaande om hergebruik (w.o. 
plastic) te optimaliseren en hiermee tot kostenreductie te komen 

 

 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 7 februari 2018 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


