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Op 5 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten een aantal optimalisaties in de inzameling van het 

huishoudelijk afval door te voeren. In deze memo wordt uw raad op de hoogte gebracht van de 

wijze waarop hier uitvoering aan gegeven is. Per beslispunt zal toegelicht worden wat de stand van 

zaken is.  

 

Beslispunt 1: In 2022 een onafhankelijk benchmarkonderzoek uit te laten voeren naar de 

tariefstellingen van HVC, hiervoor eenmalig een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen en dit 

bedrag mee te nemen in de begroting 2022. 

Beslispunt 2: Na het evaluatiemoment van de DVO met HVC in 2023 te besluiten of de vigerende 

DVO wordt voortgezet én tevens te besluiten of wordt overgegaan tot invoering van een 

prijsprikkelsystematiek 

 

Reactie op Beslispunten 1 en 2: Met het benchmarkonderzoek wordt in het tweede kwartaal van dit 

jaar gestart. De uitkomsten hiervan worden in het najaar aan uw raad voorgelegd. In 2023 vindt 

evaluatie van de DVO plaats. De uitkomsten van het benchmarkonderzoek worden meegenomen in 

de evaluatie van de DVO.  

 

Beslispunt 3a: Voor circa 0,25 fte Inzet afval coaching van HVC af te nemen, hiervoor jaarlijks 

structureel € 28.500 beschikbaar te stellen en dit bedrag te verwerken in de afvalstoffenheffing; 

Met de inzet van afvalcoaches wordt op korte termijn begonnen. Er is vorig jaar goede ervaring 

opgedaan met de inzet van afvalcoaches. Deze zijn ingezet naar aanleiding van een hoog 

percentage aan afkeur van plastic binnen de gemeente. Op een aantal routes waar sprake was van 

veel afkeur, is de inhoud van PMD-containers gecontroleerd. Vervolgens zijn de afvalcoaches het 

gesprek aangegaan met de inwoners die op een onjuiste manier plastic afval hebben ingezameld. 

Dit is zeer effectief gebleken. De afkeur van plastic is binnen de gemeente daarna zeer fors gedaald.  

 

In overleg met HVC worden de afvalcoaches niet alleen voor plastic ingezet. Er zal gericht ingezet 

worden op een zo optimaal mogelijke resultaat. Denk hierbij aan controle van groenafval in de 

zomerperiode. Er wordt daarmee niet alleen ingezet op een verlaging van het aantal kilo’s restafval, 

maar ook op de kwaliteit van de overige afvalstromen. Hiermee houden wij ook al rekening met 

strengere eisen die naar verwachting voor afvalstromen gaan gelden. Zo wordt de controle op de 

kwaliteit van plastic afval geïntensiveerd. Een lagere kwaliteit plastic afval betekent uiteindelijk 

hogere kosten. Immers, plastic afval dat sterk vervuild is, moet uiteindelijk verbrand worden. Dit is 

slecht voor het milieu en wij moeten betalen voor de verwerking hiervan.  

 

Beslispunt 3b: Verbeteren inzamelprestaties GFTe, hiervoor jaarlijks structureel € 10.000 beschikbaar 

te stellen en dit bedrag te verwerken in de afvalstoffenheffing. 
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Er wordt vanaf dit jaar gebruik gemaakt van zogenaamde snoeiroutes. Er worden op een aantal 

plaatsen korven geplaatst. Inwoners kunnen hier hun grovere tuinafval kwijt. Denk aan takken, 

snoeiafval van struiken en dergelijke. Alleen het kleinere tuinafval mag in de groene container. 

Enerzijds wordt hiermee de kwaliteit van het groenafval verbeterd. Er wordt nu nog vrij veel grof 

tuinafval in de groene container gedaan. Op termijn gaan ook de normen voor groenafval omhoog. 

Naar verwachting zal op termijn dezelfde systematiek toegepast worden als nu voor plastic al 

gebruikelijk is. Namelijk dat afgekeurde reststromen uiteindelijk verbrand worden. Naast een 

verbetering van de kwaliteit, wordt de service voor de inwoners verbeterd. De drempel wordt 

verlaagd om op een juiste wijze het groenafval te scheiden.  

 

Beslispunt 3c: Optimaliseren glasinzameling door het plaatsen van extra glasbakken, hiervoor 

jaarlijks structureel € 3.000 beschikbaar te stellen voor lediging en dit bedrag te verwerken in de 

Afvalstoffenheffing. 

In Obdam, Ursem en Avenhorn zijn inmiddels locaties voor nieuwe glasbakken aangewezen. 

Daardoor zijn er meer locaties voor inwoners om glas weg te brengen.  

 

Beslispunt 3d: Het CAW voor te leggen om de sluitingstijd van het afvalbrengstation in Obdam op de 

zaterdag structureel te verruimen van 14.30 uur naar 16.00 uur en hiervoor een PM-post op 

te nemen. 

Dit punt is besproken binnen Afvalbeheer Westfriesland (ABWF, het voormalige CAW). De overige 

gemeenten binnen ABWF hebben hiermee ingestemd. In overleg met HVC is geconstateerd dat hier 

geen extra kosten aan verbonden zijn. Uitbreiding van de sluitingstijd kan dus binnen het bestaande 

budget plaatsvinden. Wel zijn er personele gevolgen, waardoor de feitelijke uitbreiding van de 

openingstijden nog even op zich laat wachten.  

 

Beslispunt 3e:  De “recyclekraam” af te nemen, hiervoor € 7.500 beschikbaar te stellen en dit bedrag 

te verwerken in de afvalstoffenheffing.  

HVC heeft inmiddels een zogenaamde promotruck. Deze zal ingezet worden voor voorlichting. Er 

wordt nu gekeken of deze ingezet kunnen worden tijdens de ontmoetingsmarkten die deze zomer 

georganiseerd worden. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de promotruck op een andere manier 

ingezet.  

 

Beslispunt 3f: De bovengenoemde punten te evalueren medio 2023 zodat deze kunnen worden 

meegenomen in de evaluatie van de DVO. 

De genoemde optimalisaties worden continu geëvalueerd. Dat is onder andere via de 

kwartaalrapportages. De kwaliteit van de afvalstromen en de totale hoeveelheid ingezameld 

huishoudelijk afval worden standaard met HVC besproken. Mochten er acties nodig zijn, dan kan op 

korte termijn ingegrepen worden. Dit is vorig jaar gedaan vanwege de kwaliteit van het plastic 

afval.  

Daarnaast worden aan de bovengenoemde optimalisaties ook op de langere termijn geëvalueerd. 

Mocht het gewenste effect niet, of niet voldoende bereikt worden, dan worden andere maatregelen 

genomen.  

 


