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Betreft: 3e kwartaalrapportage 2017 van HVC m.b.t. de afvalinzameling in Den Helder 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Bijgaand doen wij u toekomen de 3
e
 kwartaalrapportage 2017 van HVC rond de afvalinzameling in 

Den Helder. In deze rapportage kunt u lezen dat er substantieel minder restafval wordt ingezameld en 

(veel) meer positieve stromen, zoals GFTe, papier, glas en vooral plastic c.a. (zie hieronder). 

 

Restafval:     - 20,5%; 

GFTe:          +   9,2%; 

Papier:         + 14,3%; 

Glas:            + 10,6%; en 

Plastic c.a.:  +  314%. 

 

Hieruit valt op te maken dat de frequentiewisseling per 1 maart 2017 effectief is en – naast plastic, blik 

en drinkpakken - ook op andere positieve afvalstromen een bijkomend goed effect heeft. Dit resultaat 

is vooral te danken aan de inzet van onze inwoners! Met een verwachte doorzetting van deze trend in 

het 4
e
 kwartaal, wordt ingeschat dat we over heel 2017 uitkomen op een gemiddelde van grofweg 225 

kg restafval per persoon per jaar. In 2016 bedroeg dit nog 270,3 kg (per 1 oktober 166,2 kg). Een 

verwachte vermindering van zo’n kleine 50 kg per persoon per jaar zou een enorme duw in de rug zijn 

om richting de rijksdoelstelling van 100 kg per persoon per jaar te gaan. 

 

Met de uitrol van de systeemwijziging ‘restafval op afstand’ per januari 2018 (te beginnen in 

Julianadorp) wordt een verdere daling van het restafval en een toename van de positieve stromen 

verwacht. Eén en ander houdt in dat op termijn de kosten aan verbrandingsbelasting (minder tonnen 

restafval in de oven á – in 2017 - € 14 per ton) gaan afnemen en de inkomsten uit de meerwaarde uit 

afval (plastic, papier en glas) van Nedvang zullen toenemen. Dit zal naar verwachting de komende 

jaren een positief effect hebben op de afvalstoffenbegroting en de hieraan gekoppelde 

afvalstoffenheffing. 

 

Een zorgpunt bij de enorme groei van het plastic afval c.a. is dat er ook meer stoorstoffen in dit afval 

worden aangetroffen. Stoffen die niet thuishoren bij het PMD-afval (plastic, blik en drinkpakken). 

Daardoor vindt de laatste tijd ook zo nu en dan afkeur plaats. Het is daarom belangrijk deze vervuiling 

zo vroeg mogelijk in de keten te signaleren. Den Helder gaat, samen met andere gemeenten uit 

Noord-Holland, met HVC in gesprek op welke wijze dit probleem kan worden aangepakt. Op 29 

november 2017 heeft hierover inmiddels een eerste overleg plaatsgevonden. 

 

Naast het bovenstaande wordt in de kwartaalrapportage o.a. ingezoomd op de specifieke deelstromen 

en de stand van zaken rond meerwaarde uit afval. 
 
 
Den Helder, 12 december 2017. 
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