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Raadsvragen

Nr. RV17.0013 (2017)
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende
Afvalinzameling.
Aan de fractie Behoorlijk Bestuur
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad
Op 12 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 de afvalinzameling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zijn de twee ‘pilots’ in Den Helder betreffende het afvalscheiding regime
afgerond?
Zijn er evaluatiegegevens beschikbaar van de twee ‘pilots’ ?
Kunnen die gegevens/rapporten beschikbaar worden gesteld aan de raad?
Zijn de resultaten van de pilots onderdeel geweest van de besluitvorming
omtrent het invoeren van het inzamelsysteem per 27 februari 2017?
Is het college op de hoogte van de systematiek scheiden na inzamelen zoals
ook in Amsterdam wordt toegepast?
Bent u bereid het systeem scheiding na inzamelen serieus als optie te
overwegen en de raad de afweging omtrent kosten te laten maken?

Wij beantwoorden deze vragen als volgt:
1. Er hebben geen twee pilots betreffende het afvalscheidingsregime plaatsgevonden. Wel
spraken we twee jaar geleden over de ‘pilot omgekeerd inzamelen’ in Julianadorp. Dit
gebeurde echter in de zin van dat Julianadorp als eerste aan de beurt is en dus proefgebied.
Onvolkomenheden in het systeem die zich in deze fase openbaren, zijn te voorkomen bij de
latere fasegewijze uitrol in de andere wijken. Daarnaast is de aangekondigde
frequentiewisseling per 27 februari 2017 ook een soort proef (vaker ophalen plastic, minder
ophalen restafval) en dan als voorloper van de definitieve systeemwijziging (bij laagbouw
minicontainers aan huis en restafval op afstand, te beginnen in Julianadorp).
2. Zoals gezegd hebben er geen twee pilots plaatsgevonden en derhalve zijn hiervan dan ook
geen evaluatiegegevens beschikbaar. Wel is het project ‘100-100-100’ geëvalueerd en de
resultaten hiervan zijn gerapporteerd door HVC. De ervaringen rond de frequentiewisseling
gaan wij ervaren en uiteraard monitoren.
3. Zie hetgeen hierover onder zowel 1 als 2 is vermeld.
4. Nee. Zoals eerder gezegd hebben er geen pilots plaatsgevonden Wel heeft HVC natuurlijk
volop ervaringsgegevens. Ook het project ‘100-100-100’ heeft – met voor Den Helder een
scheidingspercentage van 89% - onomstotelijk aangetoond dat het goed scheiden van het
afval dat vrijkomt in een huishouden wel degelijk mogelijk is.
5. Wij zijn op de hoogte van de wijze van inzameling en verwerking van afval in Amsterdam
(nascheiding).
6. HVC heeft momenteel geen mogelijkheid tot nascheiding van afval. HVC bouwt op dit moment
een scheidingsinstallatie voor het afval afkomstig van binnensteden en flats/appartementen.
Een ontwikkeling die wellicht gevolgen heeft voor de toekomstige afvalinzameling bij HVCgemeenten. Deze ontwikkelingen volgen wij op de voet. Ook u houden wij op de hoogte. Stel
dat al sprake is van een dergelijke wijziging in de toekomst, dan zal, volgens de
verwachtingen van HVC.. Tot dan hebben wij te maken met de rijksdoelstelling van 75 %
herbruikbaar afval in 2020.
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Na afloop van de raadsinformatieavond van 13 februari jl. over ‘Nieuw Perspectief Openbare Ruimte’
is de vraag gesteld om een chronologisch overzicht van het traject rond de nieuwe afvalinzamelwijze
en de frequentiewisseling. Deze treft u hieronder aan.
23 maart 2015:

presentatie notitie ‘Afval is Grondstof’ in commissie S&B, met accent op
noodzakelijke afvalscheiding aan huis.

30 maart 2015:

gemeenteraad wil eerst bewonersparticipatie rond invoering nieuwe wijze van
afvalinzameling (vaststelling notitie wordt van de raadsagenda gehaald).

16 juni 2015:

1 bijeenkomst van de klankbordgroep Julianadorp (opstellen scenario’s
afvalinzameling).

15 okt. 2015:

2 bijeenkomst van de klankbordgroep Julianadorp (bespreken van de
scenario’s na eerste globale doorrekening HVC).

7 dec. 2015:

presentatie in de commissie S&B (informatie over het traject en hoe verder).

Jan – mei 2016:

uitvoering business-case HVC met doorrekening van de twee overgebleven
scenario’s op kosten en milieurendement (a. restafval op afstand en drie
minicontainers aan huis en b. vier minicontainers aan huis).

April – juli 2016:

Project ‘100-100-100’ (maximale bronscheiding aan huis).

20 sept. 2016:

B&W-besluit ‘omgekeerd inzamelen’ (restafval op afstand en drie minicontainers aan huis) en frequentiewisseling.

20 sept. 2016:

Raadsinformatiebrief over nieuwe wijze van afvalinzameling (restafval op
afstand en 3 mini-containers aan huis) en frequentiewisseling inzameling
plastic, pak en blik ten opzichte van restafval als aanloop).

21 sept. 2016:

Persbericht over wijziging afvalinzameling en frequentiewisseling

21 sept. 2016:

Bericht naar leden klankbordgroep Julianadorp over definitieve keuze
afvalinzameling.

2 okt. 2016:

Informatie over nieuwe wijze afvalinzameling op Stadsnieuwspagina en
frequentiewisseling.

4 nov. 2016:

In de raad aangenomen motie ‘PET-flesjes’.

20 dec. 2016:

Eindrapportage HVC ‘100-100-100’.
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31 jan. 2017:

Presentatie afvalinzameling en frequentiewisseling door afdeling Stadsbeheer
in wijkplatform ‘Julianadorp’.

31 jan. 2017:

Bericht op Facebook door raadslid.

7 en 9 feb. 2017:

Bezorging bewonersbrieven over nieuwe wijze afvalinzameling en
frequentiewisseling (incl. 2 zakken voor plastic afval).

12 febr. 2017:

Uitgebreide voorlichting op stadsnieuwspagina.

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Den Helder, 27 februari 2017
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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