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Nr. RV17.0010 (2017) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie CDA betreffende nieuwe wijze van 
afvalinzameling 

 

 
Aan de fractie CDA 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 3 februari 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over nieuwe wijze van afvalinzameling: 

 

Het CDA heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en is dan ook in beginsel voorstander 

van een verdere scheiding van huisafval. Voorwaarde is echter wel dat maatregelen daartoe 

zorgvuldig worden voorbereid en gecommuniceerd, zodat op voldoende draagvlak gerekend 

kan worden. Zonder draagvlak dreigt immers het omgekeerde effect te worden bereikt. Uit de 

reacties van onze inwoners valt op te maken dat zij zich overvallen voelen, de regeling 

onduidelijk vinden, adequate faciliteiten ontberen. De betrokkenheid ontbreekt aldus en de 

beoogde afvalscheiding zal in veel gevallen niet worden nageleefd. De beoogde 

beleidswijziging schiet daarmee zijn doel voorbij. Dit is voor het CDA Den Helder een zeer 

ongewenste situatie. 

 

Naar aanleiding hiervan legt het CDA de volgende vragen aan u voor: 

 
1. Bent u het met ons eens dat de bovenstaande situatie ongewenst is? 
2. Kunt u toelichten waarom u kiest voor snelheid boven zorgvuldigheid? 
3. Kunt u uitleggen waarom de inwoners niet eerder, breder en duidelijker zijn 

geïnformeerd? 
4. Heeft u overwogen om eerst zorg te dragen voor de benodigde faciliteiten (oranje 

afvalbak voor plastic), alvorens de verdere afvalscheiding verplicht door te voeren? 
a. Zo nee, waarom niet? 
b. Zo ja, heeft u dan ook de nadelen van de voorlopige oplossing met plastic 

zakken in uw overwegingen betrokken? In het bijzonder het ongewenste 
effect van: 

i. Vervuiling van het straatbeeld 
ii. Zwerfzakken als gevolg van de wind 
iii. Opengescheurde zakken 
iv. Onhygiënische bewaarwijze 
v. Demotivatie en nalatigheid in het gebruik 

5. Bent u bereid om in het licht van het bovenstaande de invoeringsdatum van uw 
beleidsmaatregel te verplaatsen tot het moment waarop de gewenste faciliteiten en 
informatievoorziening op orde zijn? 

 

Alvorens uw vragen te beantwoorden, willen wij nogmaals over het voetlicht brengen dat tegen de 

achtergrond van internationale afspraken rond CO2-reductie, het Rijksbeleid er op is gericht dat in 

2020 75 procent van het huishoudelijk afval wordt gescheiden en hergebruikt. Wat hierbij met name 

van belang is dat het afval aan de bron – dus aan huis – wordt gescheiden. In 2015 werd slechts 41 

procent van het huishoudelijk afval in Den Helder gescheiden. Van de 36 gemeenten in Nederland 

met een inwonertal van boven de 50.000, staat Den Helder op de 29
e
 plaats (!). Er zijn gemeenten die 

nu al op een percentage van tussen de 80 en 90 procent zitten. Dit houdt in dat er voor wat Den 

Helder betreft nog teveel tonnen huishoudelijk afval onnodig de ovens van HVC ingaan. Er is dus nog 

een behoorlijke milieuwinst te halen. Een betere bronscheiding heeft verder tot gevolg dat de 

afvalstoffenheffing voor de burger – vanwege de stijgende energiebelasting op het verbranden van 

huishoudelijk afval – in toom kan worden gehouden. Al met al redenen genoeg waarom de gemeente 

met HVC heeft nagedacht over de invoering van een nieuwe wijze van afvalinzameling in Den Helder 

die het ontstaan van huishoudelijk restafval ontmoedigt en bronscheiding verder stimuleert. 
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Het project ‘100-100-100’ heeft – met voor Den Helder een scheidingspercentage van boven de 80 

procent -  onomstotelijk aangetoond dat het goed scheiden van het afval dat vrijkomt in een 

huishouden wel degelijk mogelijk is. 

 

Wij beantwoorden uw vragen als volgt: 

 
1. Bent u het met ons eens dat de bovenstaande situatie ongewenst is? 

Het college is met u van mening dat draagvlak en betrokkenheid belangrijk zijn om het gedrag m.b.t. 

het scheiden van afval positief te beïnvloeden. Daarom heeft er in de grootste wijk van de stad 

(Julianadorp) – op verzoek van gemeenteraad - een bewonersparticipatietraject plaatsgevonden, 

waarbij men zelf inzamelvarianten naar voren mocht brengen en waaruit het college één daarvan 

heeft gekozen als definitieve inzamelwijze voor de hele stad. 

Voor wat de frequentiewisseling per 27 februari 2017 betreft, heeft het college enerzijds gehoor willen 

geven aan de klachten van de Helderse inwoners dat het vier weken lang bewaren van de zakken met 

plastic afval tot stankoverlast leidt en anderzijds de burger te stimuleren het huishoudelijk afval beter 

aan huis te scheiden door plastic, pak en blik frequenter op te halen (eens per 2 weken). Door dit 

laatste ontstaat er zo’n 60 procent minder restafval in de grijze container. 

In de week van 6 tot 10 februari 2017 krijgen alle huishoudens hierover een gezamenlijke brief van 

HVC en de gemeente. 

 

 
2. Kunt u toelichten waarom u kiest voor snelheid boven zorgvuldigheid? 

Het college kiest in de eerste plaats voor zorgvuldigheid. Wij zijn inmiddels bijna 2 jaar bezig met de 

voorbereiding van de invoering van een nieuwe inzamelwijze gericht op een zo goed mogelijke 

bronscheiding. Hiertoe is ook een zorgvuldig bewonersparticipatietraject doorlopen waar zeer nuttige 

informatie is opgehaald, die wij uiteraard betrokken hebben bij onze keuze en de uitwerking daarvan. 

Gezien de enorme opgave waarvoor wij ons geplaatst zien – 75 procent van het huishoudelijk afval 

moet worden gescheiden en hergebruikt – kiezen wij ook voor een bepaalde snelheid met nog minder 

dan 3 jaar voor de boeg. Maar wel een snelheid waarbij naar onze mening de Helderse burger zo 

optimaal mogelijk wordt gefaciliteerd. 

 

 
3. Kunt u uitleggen waarom de inwoners niet eerder, breder en duidelijker zijn geïnformeerd? 

In september 2016 hebben wij u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voorgenomen 

wijziging van de afvalinzameling (RI16.0096 2016) In deze raadsinformatiebrief hebben wij u ook 

gemeld dat wij vooruitlopend op de structurele wijziging over willen gaan tot de nu op handen zijnde 

tijdelijke aanpassing van de inzamelfrequentie. Ook in de media is aandacht geweest voor de 

informatie beschreven in deze RIB. 

Dit nieuwe beleid is aan de inwoners toegelicht op de gemeentelijke stadsnieuwspagina van 2 oktober 

2016. In de communicatieplanning zijn wij verder uitgegaan van een bewonersbrief voor alle 

huishoudens drie weken voor invoering. In deze brief staan omschreven de wijziging zelf, de 

noodzaak daartoe en de nieuwe inzameldata voor de eerste twee keer. De bezorging van deze brief is 

in handen van HVC en is gepland op dinsdag 7 en donderdag 9 februari 2017. Wij hebben niet 

voorzien dat de presentatie over Afval tijdens de vergadering bij het wijkplatform Julianadorp op 31 

januari 2017 zou leiden tot een melding op facebook van één van de aanwezigen over de wijziging 

van de frequentie van afvalinzameling. Dit waren wij inderdaad liever voor geweest. 

 

 
4. Heeft u overwogen om eerst zorg te dragen voor de benodigde faciliteiten (oranje afvalbak 

voor plastic), alvorens de verdere afvalscheiding verplicht door te voeren? 
a. Zo nee, waarom niet? 
b. Zo ja, heeft u dan ook de nadelen van de voorlopige oplossing met plastic zakken in 

uw overwegingen betrokken? In het bijzonder het ongewenste effect van: 
i. Vervuiling van het straatbeeld 
ii. Zwerfzakken als gevolg van de wind 
iii. Opengescheurde zakken 
iv. Onhygiënische bewaarwijze 
v. Demotivatie en nalatigheid in het gebruik. 

 

Uiteraard hebben wij dit overwogen, maar zowel  n.a.v. vanuit het participatietraject in Julianadorp  als 

spontaan vanuit de bevolking (wijkplatformen e.d.) kwamen veel geluiden dat 4 containers aan huis 

als bezwaarlijk werd ervaren, vanwege de ruimte die dit inneemt. 

Ook na 27 februari a.s. zijn alle benodigde faciliteiten zijn aanwezig. De inwoners kunnen het plastic 

afval blijven aanbieden met de hen bekende zakken. Ze kunnen het zelfs eens in de twee weken aan 

gaan bieden in plaats van de huidige frequentie van eens in de vier weken. De introductie van de 
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minicontainer aan huis bij de laagbouw voor plastic is een logische stap maar deze vraagt meer 

voorbereiding omdat de inwoners dan gelijktijdig gebruik gaan maken van verzamelcontainers in de 

wijk voor hun restafval. Hiermee wordt voorkomen dat de huishoudens meer dan drie minicontainers 

aan huis hebben. 
De nadelen die het CDA benoemt zouden zich ook nu al moeten voordoen, want er is immers geen 
sprake van een wijziging m.b.t. de inzameling van plastic, pak en blik. Van excessen is echter in het 
geheel geen sprake. 
 
 

5. Bent u bereid om in het licht van het bovenstaande de invoeringsdatum van uw 
beleidsmaatregel te verplaatsen tot het moment waarop de gewenste faciliteiten en 
informatievoorziening op orde zijn? 

Het uitstellen van de frequentiewisseling vinden wij zeer onwenselijk. Het beleid van het Rijk is er op 
gericht dat in 2020 75 procent van het huishoudelijk afval wordt gescheiden en hergebruikt. Het is 
noodzakelijk dat met de frequentiewisseling alvast wordt geanticipeerd op de komende 
systeemwijzing voor de hele stad. Enerzijds zal het scheidingspercentage al in 2017 en 2018 stijgen 
en anderzijds kan de burger alvast wennen aan de toekomstige definitieve inzamelwijze. Bovendien 
zijn door HVC alle operationele wijzigingen per 27 februari a.s. al doorgevoerd (bewonersbrieven, 
afvalkalender, rijroutes e.d.). 
 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Den Helder, 7 februari 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling 

 

 
 

 
 

 

secretaris 

Robert Reus 

 

 
  


