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Naam fractie PvdA/GL 

 

Vraag of 

opmerking 

Wat doen we met de solidariteitsheffing . 

Wat te doen met gezinnen/personen die een Bijzondere afvalfractie hebben 

zoals luiers en afval vanwege ziekte. 

Er wordt in de opzet gesproken over maatwerk. Hoe ziet dat eruit? Waar 

komt dat geld vandaan? 

 

Antwoord De intergemeentelijke solidariteitsheffing zoals die er jaren is geweest, is met 

de invoering van de individuele dienstverleningsovereenkomst komen te 

vervallen. Het is aan de uw Raad om te bepalen of er binnen Koggenland 

maatwerk moet worden geboden en zo ja, of dit moet worden gedekt uit de 

afvalstoffenheffing (solidariteit) of rechtstreeks aan de afnemer. In het 

uitwerkingstraject worden de maatwerkmogelijkheden voor doelgroepen 

zoals ouderen, huishoudens met jonge kinderen, medisch attest e.d. nader in 

beeld gebracht (inclusief kostenconsequenties). Voorbeelden van maatwerk 

zijn het aanbieden van een gratis tweede container aan huis voor restafval, of 

een gratis pasje voor de meest dichtbij zijnde ondergrondse container voor 

inwoners met meerdere kinderen in de luiers en inwoners met meer afval 

(bijv. incontinentiemateriaal) vanwege ziekte. 

 

 

 

 

Naam fractie PvdA/GL 

 

Vraag of 

opmerking 

Is het mogelijk om via een andere aanbieder afval in te zamelen dan te 

verwerken zoals Heerhugowaard doet? En zo het tarief voor de inwoners te 

beïnvloeden.  

 

Antwoord Eind 2019 heeft uw Raad ingestemd met het afsluiten van een 

dienstverleningsovereenkomst met HVC tot en met 2025. Onderhandelingen 

met HVC hebben ertoe geleid dat er een sterk verbeterde overeenkomst is 

afgesloten. Het is tot die tijd dus niet mogelijk om een andere aanbieder te 

contracteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blad 

2 van 5 

Naam fractie PvdA/GL 

 

Vraag of 

opmerking 

Er wordt een reductie van restafval voorgerekend bij restafval om de vier 

weken ophalen, dat gebeurt al in Koggenland. Dus die winst is al ingeboekt. 

En gezamenlijke ondergrondse containers zou voor een reductie kunnen 

zorgen. Is er een scenario dat we meer ondergronds kunnen en willen ophalen? 

Mogelijk al in nieuwbouwwijken en in toekomst wellicht ook in buurten en 

dorpen? 

 

Antwoord De voorrekening in profiel 5 heeft betrekking op een andere 
inzamelsystematiek (recycletarief) en niet op een andere frequentie. De 
berekende restafvalreductie voor profiel 5 is dus nog niet ingeboekt en 
aanvullend op de reductie die al bereikt is. Gezamenlijke ondergrondse 
containers (restafval in wijkcontainers) in combinatie met het recycletarief 
(profiel 6) leiden inderdaad tot een verdere reductie van afval, maar zoals in de 
presentatie van 22 juni is aangegeven wordt geadviseerd om eerst een 
tussenstap te maken door het recycletarief in te voeren. Voor landelijk gebied 
(met schaars aanwezige bebouwing) geldt dat plaatsing van ondergrondse 
containers niet rendabel is. 

Uw besluitvorming is bepalend of er ondergrondse verzamelsystemen in 

nieuwbouwwijken worden toegepast. Vooralsnog is de huidige 

inzamelmethodiek bepalend in de keuze. 

 

 

 

Naam fractie PvdA/GL 

 

Vraag of 

opmerking 

Uitgangspunt is beperken restafval, doelstelling 100 kilo.  

Dat is de enige knop waarmee je als inwoner het tarief kun beïnvloeden.  

Zijn er nog andere doelstellingen en dus voor de inwoners nog andere 

knoppen, zodat het tarief naar beneden kan.  

Gft compostering stimuleren in tuin, of in wijk of bij appartementen complex 

zoals voorbeeld in Amsterdam. 

Hoe kun je daarmee je tarief beïnvloeden? Geen groene bak , wat levert dat 

op? 

 

Antwoord Als inwoner kun je naast het beperken van het restafval op verschillende 

manieren een steentje bijdragen. Zelf composteren is er daar één van alhoewel 

dat maar voor een beperkt deel van de inwoners van toepassing is. Het 

overgrote deel heeft onvoldoende ruimte om te composteren.  

Vanuit kosten-, milieu- en serviceoogpunt is het ongewenst en onrealistisch om 

geen gft-container te hebben. De inhoud van de gft-container beland dan bij 

het restafval waardoor er meer verbrand wordt en de kosten dus hoger 

worden. Ook de service daalt omdat er minder scheidingsmogelijkheden zijn en 

er een groter beroep wordt gedaan op de restafvalcontainer. Ook moet 

opgemerkt worden dat als er gft bij het restafval gaat de stankoverlast sterk 

toeneemt (vooral met de huidige inzamelfrequentie van 1x 4 weken).     

 

 

 

 

 

 



Blad 

3 van 5 

Naam fractie PvdA/GL 

 

Vraag of 

opmerking 

Diftar of reclycle tarief is 1 peiler 
 
Een nadeel van diftar zou kunnen zijn afval toerisme en zwerfvuil. 
In de opzet wordt gesproken over een nulmeting om dit effect te meten. Is die 
gepland? 
 

Voorkoming zwerfvuil door diftar door instellen coaches wordt gesteld. Hoe 

ziet dat eruit? 

 

En zwerfvuil voorkomen door strenge handhaving.  Komen er meer boa’s? 
 
Wat zijn de kosten van deze extra maatregelen? 

 

Antwoord Als uw Raad kiest voor het recycletarief dan wordt deze meting uitgevoerd. 

Landelijke ervaringen laten zien dat afvaltoerisme na invoering van een 

recycletarief toeneemt, maar na verloop van tijd daalt naar een gebruikelijk 

niveau. In de doorrekeningen wordt hier uiteraard rekening mee gehouden. Zo 

wordt er reeds rekening gehouden met de inzet van communicatie en 

afvalcoaches als preventieve maatregelen. Daarnaast dient nog te worden 

gekeken naar een incidentele verhoogde inzet op het gebied van handhaving 

als sluitstuk. 

 

 

 

Naam fractie PvdA/GL 

 

Vraag of 

opmerking 

Service is andere peiler naast diftar. 

Service verbeteren. 

 

-veel restafval is nu nog papier.  Kennelijk is de papier inzameling niet voor 

iedereen makkelijk genoeg. Komt er een aanvulling?  

Bijvoorbeeld papier bakken naast glas bakken en ondergrondse containers? 

 

-Plastikbak is vaak te klein voor 4 weken opvang, in een appartement is 4 

weken plastic opvangen  in zakken een uitdaging. 

Komen er plastic bakken naast de glasbakken en ondergrondse containers? 

 

 

Antwoord Het percentage papier in het restafval is inderdaad vrij hoog. Dit is niet alleen in 
Koggenland het geval, maar een landelijk probleem. Het ligt niet zozeer aan de 
wijze waarop papier wordt ingezameld. Centrale papierbakken voegen weinig 
toe als het huidige inzamelsysteem gehanteerd blijft.  

Met betrekking tot de bak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken (PBD); het 

is mogelijk om gratis een extra (tweede) bak aan huis voor plastic, blik en 

drinkpakken te bestellen. Daarnaast is het mogelijk om PBD-afval naar het 

afvalbrengstation te brengen. Aanvullende centrale verzamelcontainers 

hiervoor worden afgeraden. Onderzoek wijst uit dat de inhoud dermate 

vervuild is met restafval dat het percentage afkeur hoog is, waardoor het uit 

kosten- en milieuoogpunt ongewenst is.  

Opgemerkt moet worden dat het grootste deel van de huishoudens geen 

probleem ervaart met de inhoud van de PBD container. Ook landelijk 

onderzoek wijst dit uit.  



Blad 

4 van 5 

 

Naam fractie VVD 

 

Vraag of 

opmerking 

Wat is de besparing voor de gemeente Koggenland als de inzamelauto van het 

restafval niet meer in Middenmeer gaat lossen maar rechtstreeks naar de HVC 

om daar het vuil in de stortbunker te storten. 

Antwoord Het restafval wordt reeds gelost in Alkmaar. 

 

 

Naam fractie VVD 

 

Vraag of 

opmerking 

Als 50 of 100 huishoudens centraal in een ondergrondse containers de gft en 

restafval wordt ingezameld wat voor besparing levert dat op .  

Antwoord Dit wordt sterk afgeraden. Wanneer gft en restafval gezamenlijk worden 
ingezameld, gaat dit ten koste van het milieurendement en brengt dit hogere 
verwerkingskosten met zich mee. Ook wordt een lagere service aangeboden 
aan de inwoners omdat zij niet meer kunnen scheiden.  

 

 

Naam fractie VVD 

 

Vraag of 

opmerking 

Als wij als gemeente Koggenland stoppen met PMD ophalen , maar daarvoor 

in de plaats grijze container om de twee weken ophalen. Hoeveel is dan de 

besparing per huishouding? 

Antwoord Er zal geen sprake zijn van een besparing, maar juist een toename van de 

kosten. Er wordt immers alleen nog maar restafval opgehaald, waardoor de 

verwerkingskosten (verbranden) flink stijgen. Daarnaast is dit alternatief 

onwenselijk vanuit het oogpunt van milieurendement. 

 

 

Naam fractie VVD 

 

Vraag of 

opmerking 

Als in de gemeente Koggenland in de wintermaanden (nov dec jan feb maart 

en april ) vanwege minder aanbod uit de tuin en koud weer. De gft 1x in de 4 

weken de gft wordt opgehaald hoeveel wordt er dan per huidhouden 

bespaard . 

Antwoord Geadviseerd wordt om het aantal ‘wintermaanden’ te verminderen naar 4 

stuks (nov-dec-jan-feb). De praktijk laat zien dat in het late najaar en vroege 

voorjaar nog druk in de tuin gewerkt wordt. Hier komt een aanzienlijke 

hoeveelheid groen bij vrij. Door de opwarming van de aarde wordt het 

groeiseizoen steeds langer.  

Uitgaande van een periode van 4 maanden betekent dit circa 4 rondes 

minder. Dit komt neer op een besparing van circa € 6 per huishouden. 

Opgemerkt moet worden dat met deze maatregel er meer gft bij het restafval 

komt wat weer tot een kostenstijging leidt. De netto besparing is dus lager.  

 



Blad 

5 van 5 

Naam fractie VVD 

 

Vraag of 

opmerking 

Als in de gemeente Koggenland door een goede voorlichting naar de 

inwoners toe, 50 kg minder restafval wordt aangeleverd per persoon door 

beter te scheiden. En door pakweg van het overige afval 25 kg per persoon bij 

het afvalbrengstation goed gesorteerd  

Aangeleverd wat is dan de besparing per huishouden. 

Antwoord Met alleen goede voorlichting is het een utopie dat er 50 kg minder restafval 

wordt aangeleverd. Hiervoor zijn meer maatregelen noodzakelijk. De enige 

gemeenten die tot dusverre onder de 100 kg restafval uitkomen zijn 

gemeenten die met een service- en financiële prikkel werken. Voorlichting en 

communicatie zijn heel belangrijk maar zijn als zelfstandige maatregel dus 

niet effectief genoeg. 

Op het afvalbrengstation vindt sortering plaats in het bijzijn van HVC-

medewerkers. Er wordt daar al optimaal afval gescheiden.  

 

 

 

Naam fractie VVD 

 

Vraag of 

opmerking 

Het afvalbrengstation op de zaterdag openingstijd verschuiven van 8.00 uur 

tot 14.30 naar 10.00 uur tot 17.00 uur wat zijn daarvan de kosten per 

huishouden. 

Antwoord HVC heeft berekent dat met het verruimen van de openingstijden tot 18.00 

uur op zaterdag de kosten uitkomen op circa € 9.000 (= € 0,95 per 
huishouden). Dit is doorrekening gemaakt werkt momenteel een aantal 

optimalisaties uit, waaronder verruiming openingstijden, doordeweeks en in 

het weekend. Deze uitwerking volgt bij het uitgewerkte Recycleplan. 

 


