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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Reactie van het college van B&W op de kwaliteit van HVC compost en daarover gestelde
(technische) raadsvragen.
Inleiding
Naar aanleiding van berichten in de media over HVC compost, heeft D66 technische vragen
gesteld. De vragen zijn volgens het college een mix van technische en politieke vragen.
Aangezien het college de strekking van de vragen begrijpt en een samenhang ziet, zijn deze
vragen als geheel beantwoord via het delen van het standpunt (statement).
Kernboodschap
Statement:
NHNieuws heeft onlangs in een uitzending gepubliceerd over het keurmerkcompost, dat
de HVC verstrekt aan diverse gemeenten. NHNieuws gaf in die uitzending aan dat de
compost een bepaalde mate van vervuiling bevat. Ook de gemeente Heerhugowaard
ontvangt een keer per jaar compost, dat de gemeente uitdeelt aan haar inwoners, als
dank voor het scheiden van afval.
De gemeente Heerhugowaard neemt de discussie en de gevoelens t.a.v. de compost
uiterst serieus. De mate van vervuiling van Keurcompost lijkt groter dan we op basis van
het keurmerk mogen verwachten. Alle gemeenten en HVC zijn het er over eens dat we zo
weinig mogelijk vervuiling in de compost willen en dat we streven naar onvervuilde
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compost. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de kwaliteit van de compost sterk
samenhangt met de kwaliteit van het ingezamelde GFT-afval. De gemeente probeert de
kwaliteit van het GFT te verhogen door in te zetten op het bewustzijn bij inwoners om nog
beter te scheiden. Aangezien het schoner maken van het GFT (en daardoor de compost)
verder reikt dan de gemeentegrenzen, zijn met regio gemeente en HVC afspraken
gemaakt om de bewustzijn campagnes gezamenlijk uit te voeren.
Verder zet HVC in op kwaliteitsverbetering door extra zeefcapaciteit in te zetten, intern
nog strakker te sturen op de kwaliteit en te vervuild GFT niet te verwerken tot compost.
Het streven van HVC is om bij een volgende compostdag de hoogste kwaliteit
Keurkompost te leveren.
De gemeente Heerhugowaard zal strenger toezien op de kwaliteit van het geleverde
compost en het niet zomaar uitdelen tijdens de compostdag, maar vooraf de kwaliteit
afstemmen en beoordelen of er compost kan worden verstrekt.
Aanvullende vragen en antwoorden
1. Is het College op de hoogte van de plastic en de hoeveelheid soorten plastics die in de
weggeef-compost zitten?
Antw: Het is het college bekend dat het hier om gecertificeerd Keurmerk Compost gaat en dat
het compost helaas een bepaalde mate van verontreiniging bevat. Dit is vooralsnog niet te
voorkomen aangezien de verontreiniging sterk samenhangt met de kwaliteit van het
aangeleverde GFT. Het college was niet op de hoogte dat de kwaliteit van dit Keurmerk
compost zo kan variëren. Bij de ontvangst van dit compost is nooit gesproken over de
verschillende klassen en of hier door gemeenten een keus in mogelijk is. We merken
overigens op dat Keurmerk compost aan strengere eisen voldoet dan de wettelijke
Meststoffenwetgeving voorschrijft.
2. Welke acties of welk samenwerkingsverband is inmiddels gestart met het
Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier en het PWN waterleidingbedrijf om plastic in
bodem en water actief te voorkomen en tegen te gaan? Gaarne uitleg a.u.b.
Antw: In het samenwerkingsverband waterketen zijn o.a. het hoogheemraadschap, PWN en
gemeenten vertegenwoordigd. In dit samenwerkingsverband en haar bijdrage aan
klimaatadaptatie is het actief voorkomen en tegengaan van plastic in het water nog geen
gezamenlijk thema. Wel wordt op dit moment samen voor geheel Noorderkwartier een
communicatieplan opgezet. Vanuit het Rijk is er een discussie of medicijnresten / plastic
moeten worden gaan verwijderd uit het water en bij wie deze verantwoordelijkheid komt te
liggen.
Consequenties
Kosten voor de communicatie over beter en schoner GFT scheiden passen binnen het huidige
communicatiebudget. Investeringen van HVC voor verbeteren kwaliteit zullen deels worden
opgenomen in het verwerkingstarief van GFT. Dit tarief wordt voor 2020 hierdoor meer verhoogd
dan alleen de indexatie. HVC stelt de verwerkingstarieven meestal in juli vast.
Communicatie
Statement wordt ook gebruikt op o.a. de grondstoffenwebsite van de gemeente.
Vervolg
N.v.t.
Bijlage(n)
N.v.t.
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