Contactpersoon: dhr. E.T. van Vulpen
Afdeling/Team: Regie & Ontwikkeling 1
E-mail:
post@heerhugowaard.nl

Ons kenmerk:
Zaaknummer:

Bij19-338
CBB190265

RAADSINFORMATIEBRIEF
Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Onderwerp:

Raadsinformatiebrief Afvalinzameling - Uitwerking motie grenzeloze
milieustraten
CBB190265 Raadsinformatiebrief Afvalinzameling - Uitwerking motie grenzeloze milieustraten
Heerhugowaard, 23 mei 2019
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De uitwerking van de motie ‘grenzeloze milieustraten” via het rapport “Grenzeloze milieustraten”.
Inleiding
De gemeenteraad heeft op 12 maart 2018 de motie “grenzeloze milieustraten’ (E201806142)
aangenomen. Hierin wordt het college verzocht te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om
‘grenzeloze’ milieustraten in regionale samenwerking met gemeentes in Kop van Noord-Holland,
Noord-Holland Noord en West Friesland te realiseren. In het onderzoek dient tevens de financiële
haalbaarheid (voorwaarden en tarieven) en daarbij een kosten- baten analyse van de
afvalstromen te worden meegenomen.
Gelet op de omvang van het beoogde samenwerkingsgebied en de te verwachten tijdsbesteding
hierbij, zijn de vragen uit de motie via een onderzoek in stappen beantwoord. Door het onderzoek
in stappen uit te voeren wordt de mogelijkheid geboden voor go en no-go momenten. Op basis
van de uitkomsten van de eerste stap, dient een afweging te worden gemaakt of verder
onderzoek noodzakelijk dan wel wenselijk is, en zo ja hoe dat er uitziet.
In het bijgevoegde rapport wordt antwoord gegeven op de vragen uit de eerste stap.
1. Wat zijn de ervaringen met regionalisering van milieustraten in het land?
2. Welke gemeenten komen in potentie in aanmerking als samenwerkingspartner voor de
gemeente Heerhugowaard? Wat is per gemeente de bestaande situatie van de
milieustraat?
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Hoe staan de regiogemeenten tegenover regionalisering van de milieustraten?
3. Noodzaak voor inwoners van Heerhugowaard om grof huishoudelijke afvalstromen ook
kwijt te kunnen bij milieustraten in de regiogemeenten.
Kernboodschap
Richt de aandacht op samenwerking binnen HAL-verband.
Dit is de meest logische stap, mede gelet op de aanstaande fusie met Langedijk, de insteek van
Alkmaar om samen te werken en de uitkomsten van de enquêtes.
Verder onderzoek ter beantwoording van de motie is niet nodig.
De antwoorden op de vragen die in de eerste stap zijn gesteld, geven een goed beeld over de
‘reikwijdte” van de regionale samenwerkingskansen en de behoefte vanuit de inwoners
Heerhugowaard. Er is nu voldoende informatie beschikbaar om te concluderen dat er voor nu
geen energie (geld) hoeft te worden gestoken in verder onderzoek buiten de HAL-gemeenten.
Inwoners van Heerhugowaard zijn positief over de gemeentewerf en de geboden service.
Uit de enquête die is gehouden onder bezoekers van de gemeentewerf en het burgerpanel, blijkt
dat de meeste inwoners (zeer) tevreden zijn met de gemeentewerf en beoordelen dit met een 8.
Dit zorgt er mede voor dat slechts 15-20% van de inwoners nu behoefte heeft om het grofvuil op
momenten bij een andere milieustraat weg te brengen. Daarbij worden Alkmaar en Langedijk het
meest genoemd als alternatief.
Consequenties
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Vervolg
Op basis van het rapport en het daarin opgenomen advies, is het aan de gemeenteraad om te
beoordelen of de motie voldoende is behandeld. Het college wil de gemeenteraad daarbij
meegeven dat in het traject van de ambtelijke naar de bestuurlijke fusie, het openstellen van de
milieustraten in Langedijk en Heerhugowaard voor de inwoners in deze gemeenten een plaats
moet krijgen.
Bijlage(n)
1: Rapport: Grenzeloze milieustraten (E201919717)
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