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Onderwerp

Compost voor onze inwoners
Aan het College,
Inleiding
Tot 2020 heeft onze gemeente meegedaan met de landelijke compost dag in
Maart. Als dank voor het scheiden van afval kunnen inwoners op die dag gratis
compost ophalen bij de gemeentewerf. Compost zorgt ervoor dat grond regenwater
goed kan opnemen waardoor er minder naar de openbare ruimte gaat. Bovendien
activeert compost het leven in de bodem en slaat het voedingsstoffen voor planten
op. Ook gaat compost bodemziekten tegen.
Sinds vorig jaar is er door de gemeente geen compost meer beschikbaar gesteld
voor onze inwoners. Corona maakte dat de compostdag geen doorgang kon
vinden.

Vraag;
Andere gemeenten hebben wel compost ter beschikking gesteld aan hun inwoners.
Dit door o.a. te werken met een tijdslot, een langere tijd (bijv. een maand) waarin
mensen konden langskomen om compost op te halen of door een drive-in waarbij
je aanhanger wordt opgeschept door medewerkers van bijv. de werf.
– Denkt de gemeente nog aan alternatieve om toch compost ter beschikking te
stellen aan onze inwoners?
- zo nee, zou het mogelijk zijn om een alternatief zoals hierboven beschreven te
organiseren binnen onze gemeente?
Lid van de Gemeenteraad Heerhugowaard
Met vriendelijke groet, Hilke Verhagen
Raadslid DOP
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Antwoord van het College
De afweging om dit jaar niet mee te doen aan de compostdag was het bereiken van zo
weinig mogelijk bewegingen. De besmettingsgraad was afgelopen maart niet gunstig. Het
kabinet heeft opgeroepen maatregelen te nemen om bewegingen te voorkomen. Het
college heeft de oproep serieus opgepakt en deze afweging gemaakt.
De door u genoemde alternatieven dragen niet bij aan het voorkomen van bewegingen. Er
is dus een afweging gemaakt in zwaarder wegende belangen boven de voordelen van
compostgebruik voor flora en fauna.
Voor 2022 zal opnieuw een afweging gemaakt worden met de dan beschikbare
informatie. Gezien de huidige goede ontwikkelingen rondom het aantal besmettingen en
het stijgend aantal mensen dat gevaccineerd is, zijn wij positief gestemd dat we in maart
2022 de kans weer krijgen om onze inwoners te voorzien van gratis compost.

