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Motie actie op afval

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 17 december 2019
behandelen agendapunt 16 met als onderwerp Motie vreemd aan de orde van de dag
Constaterende dat:
-

De gemeente Heerhugowaard in het grondstoffenbeleidsplan 2018-2021 het doel stelt om in
2021 maximaal 150 restafval per huishouden te produceren;

-

Het ministerie van Infrastructuur en waterstaat stelt als doel 100 kilo restafval per huishouden
in 2020;

-

De prognose van de hoeveelheid restafval voor Heerhugowaard stelt dat er 181 kilo restafval
per huishouden wordt geproduceerd in 2019;

-

De afvalstoffenheffing dit jaar wederom stijgt;

-

De prijs van de verbranding van restafval de laatste jaren flink toeneemt.

Overwegende 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 kwaliteit waarmee gescheiden wordt ook mee speelt.

Verzoekt/ het college:
-

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;

-

Hiervoor verschillende scenario’s op te stellen;

-

Bij deze scenario’s zo goed als mogelijk aan te geven welke kosten hieraan zijn verbonden,
wat de bijdrage is aan het behalen van de doelstelling en wat de mogelijkheden zijn om de
maatregelen op korte termijn in te voeren;

-

Hierbij rekening te houden met de beoogde fusie met Langedijk;

-

De raad in het eerste kwartaal 2020 in de gelegenheid te stellen om een keuze te maken uit
de verschillende scenario’s

En gaat over tot de orde van de dag,
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