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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Voorstel voor een themabijeenkomst met de gemeenteraad over het beter scheiden van afval,
binnen de kaders en doelen van het Grondstoffenbeleidsplan.
Inleiding
Eind 2017 heeft de gemeenteraad het Grondstoffenbeleidsplan 2018-2021 vastgesteld. Een van
de doelen is om aan het eind van de looptijd, op maximaal 150 kg restafval per inwoner te zitten
Daarbij is gekozen om de service rond restafval en grondstoffen op een hoog niveau te houden.
Het invoeren van een extra rolcontainer aan huis (vrijwillig) voor PMD en meer inzet voor
communicatie zijn de belangrijkste in te zetten maatregelen om minder restafval te krijgen en
meer grondstoffen. Eind 2019 heeft het college de gemeenteraad de tussenevaluatie van het
grondstoffenbeleidsplan aangeboden. Hierin is opgenomen dat de invoering van de extra
rolcontainer aan huis een positief effect heeft op de afname van de hoeveelheid restafval
(prognose 2019 een afname van ca. 30 kg naar 180 kg per inwoner).
De nog resterende looptijd van het grondstoffenplan (twee jaar) wordt gebruikt om te komen tot
maximaal 150 kg restafval per inwoner. De basis (faciliteiten en mogelijkheden) is op orde om
beter afval te scheiden. Het gaat om verandering in gedrag en handelen door de verdere inzet
van communicatie. Het behalen van het doel hangt sterk af van in hoeverre de inwoners de
verbeterde afvalscheiding doorzetten.
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De gemeenteraad heeft naar aanleiding van o.a. de tussenevaluatie een motie aangenomen
(Bij19-897) met de titel “actie op afval”. In de motie geeft de gemeenteraad, na een aantal
constateringen aan dat:
Er nog een grote opgaven ligt om de 150 kilo restafval per huishouden te behalen;
De kans nu klein lijkt dat de doelstelling van 150 kilo in 2021 behaald zal worden;
Wij hiermee nog 50 kilo boven het doel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
zitten;
De gemeenteraad verzoekt in de motie het college om uit te zoeken welke aanpassingen er voor
hoog- en laagbouw gedaan kunnen worden in het grondstoffenbeleidsplan 2018 – 2021 om de
kans te vergroten dat de doelstelling van 150 kilo restafval per huishouden in 2021 behaald kan
worden.
Kernboodschap
Het college is van mening dat een themabijeenkomst een goede basis biedt om de uitwerking
van de motie vorm te geven. Het is aan u (via het presidium) of u deze mening deelt en om
vervolgens een datum voor de bijeenkomst vast te leggen.
Consequenties
De themabijeenkomst maakt het mogelijk om op een interactieve manier de benodigde informatie
te brengen en te halen.
In de motie wordt gevraagd om verschillende scenario’s uit te werken, zodat de gemeenteraad
een keus kan maken. Het is gewenst om de scenario’s en de daarbij behorende keuzes toe te
lichten in een interactieve bijeenkomst. Dit houdt in dat, voordat er een inhoudelijk besluit wordt
genomen, de gemeenteraad meer inzicht heeft in de inhoudelijk kant van afval scheiden en de
(on)mogelijkheden. Daarbij rekening houden met het feit dat het bij (beter) afval scheiden gaat
om een gedragsverandering bij inwoners en de beoogde fusie met Langedijk.
Een themabijeenkomst is bedoeld voor beeldvorming en discussie, een besluit nemen komt later.
Door eerst de themabijeenkomst te houden, komt een eventueel inhoudelijk raadsvoorstel over
de verschillende scenario’s later. De themabijeenkomst geeft input aan het raadsvoorstel,
waardoor het voorstel beter aansluit bij de denkrichting en voorkeur van de gemeenteraad.
Communicatie
N.v.t.
Vervolg
Het is aan het presidium om een datum vast te leggen voor de themabijeenkomst. Na de
themabijeenkomst volgt desgewenst een inhoudelijk raadsvoorstel.
Bijlage(n)
N.v.t.
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