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Geachte dames en heren, 

 

Met u wil ik graag terugkijken op een goede en inhoudelijke oordeelsvormende vergadering 

inzake het Afval- en Recycleplan 2021-2025 (ARP). Naast veel complimenten over het plan heb ik 

ook veel consensus geconstateerd. De diverse maatregelen ter voorkoming van restafval kunnen 

op uw steun rekenen en het zogenaamde afval en recycletarief wenst u (nog) niet in gemeente 

Schagen te hanteren. U houdt graag vast aan de huidige wijze van de inrekening van de 

afvalstoffenheffing en ons huidige hoge serviceniveau waarbij onder andere het 

afvalbrengstation voor onze inwoners gratis is (en blijft).  

 

Tijdens de oordeelsvormende vergadering over het Afval- en Recycleplan 2021-2025 (ARP) heeft 

u een aantal technische vragen gesteld. Via deze memo wil ik uw vragen nog graag 

beantwoorden. Ik sluit af met het benoemen van de onderwerpen welke nog ter finale 

besluitvorming aan de Raad zullen worden voorgelegd. 

 

Vragen en antwoorden 

1. Hoe ziet de zwerfafvalvergoeding eruit als een vereniging kiest om te stoppen met de 

papierinzameling en over te gaan tot het periodiek opruimen van zwerfafval? 

Financieel gezien is dit neutraal. Met ander woorden. De hoogte van de papiervergoeding 

wordt alsdan omgezet in een vaste zwerafvalopruimvergoeding. 

 

2. Wat is (zo ongeveer) de hoogte van de bijdrage bij de grofvuilinzameling aan huis en 

wat is er mogelijk bij minder draagkrachtige gezinnen zonder auto, kennissen en 

netwerk? 

De hoogte van de bijdrage zou precies hoog genoeg moeten zijn dat de meerderheid van onze 

inwoners het gratis afvalbrengstation (ABS) verkiest boven de betaalde service aan huis. 

Daarmee wordt bereikt dat het grofvuil op het ABS kan worden gescheiden over 18 

afvalstromen, wat de recycling van onze herbruikbare grondstoffen ten goede komt. Maatwerk 

bij minder draagkrachtige gezinnen zonder auto, kennissen of netwerk zou bijvoorbeeld kunnen 

in de vorm van een beroep op de vrijwilligerscentrale.  

 

3. Is het mogelijk om de toegangspas – eventueel met legitimatie – op het 

afvalbrengstation (ABS) versneld en nog dit jaar in te voeren? 

De invoering van deze maatregel staat gepland voor 2022, wat niet al te ver weg is. Of invoering 

nog eerder kan plaatsvinden, hangt van enkele zaken af:  

- Het ABS wordt ook gebruikt door inwoners uit gemeente Hollands Kroon. Hollands Kroon 

heeft nog een ander ABS, welke zij op haar beurt weer “deelt” met CAW-gemeenten. 
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Het is denkbaar dat het voor Hollands Kroon wenselijk is om voor haar inwoners één 

systeem te hanteren. Hierover is nog geen overleg gevoerd met Hollands Kroon. Dit vergt 

dus enige afstemming. 

 

- Afhankelijk van deze afstemming, zal een en ander nader besproken worden met HVC 

over de door te voeren aanpassingen op het ABS en de hiermee gemoeide kosten. 

Denk aan een slagboom, of het verstrekken van afvalpasjes aan inwoners die er nog 

geen hebben.  

 

4. Zou de voorloper (bij de zijbelading) mogelijk weggesaneerd kunnen worden? 

Dit is niet wenselijk. De voorloper zorgt ervoor dat de afvalinzameling vlot verloopt door de 

bakken vast recht te zetten. Ook doet de voorloper een eerste check op de kwaliteit van het 

afval in de bak. Bakken die niet aan de kwaliteit voldoen (bv. restafval in de groene gft/e-

container) worden door de voorloper terzijde geschoven en voorzien van een label met uitleg 

waarom de bak niet is geleegd.  

 

5. Is het mogelijk – wellicht samen met HVC – om nog meer druk te leggen bij het Rijk en de 

verpakkingsindustrie om aan de voorkant te zorgen dat er minder verpakkingsafval in de 

keten wordt gegooid? 

Dit is bijvoorbeeld mogelijk via een lobby. Er is al een lobby vanuit milieuorganisaties, zowel op 

landelijk als op Europees niveau. Hier zou een verband van gemeenten en de HVC zich bij 

kunnen voegen. Een andere optie zou kunnen zijn het schrijven van een brief aan de 

staatssecretaris.  

 

6. Kunnen er ‘wel-niet stickers’ worden aangebracht op de containers van GFT/e, PMD en 

OPK?  

Ja. Hier wordt al aan gewerkt door HVC. 

 

Onderwerpen ter besluitvorming 

Tot slot wil ik u nog meegeven dat de Raad nog finaal mag besluiten over onderstaande  

onderwerpen: 

 

- De ja-sticker (ten behoeve van het verminderen van oud papier) moet worden 

opgenomen in de Algemeen plaatselijke verordening (APV). Uiteraard pas na uitvoerige 

bespreking met de belanghebbenden. De Raad stelt deze (gewijzigde) APV vervolgens 

vast. 

- De precieze hoogte van de inrekening van de bijdrage van de grofvuilinzameling ‘aan 

huis’ (een soort voorrijkosten). Dit tarief wordt door HVC bij de inwoner in rekening 

gebracht (en verminderd op het DVO-tarief richting gemeente Schagen). Het vergt voor 

gemeente Schagen geen administratieve handelingen. Middels de paragraaf ‘lokale 

heffingen’ in de begroting van 2023, wordt het precieze tarief door de Raad vastgesteld. 

De hoogte van het tarief is daarmee voorbehouden aan de Raad en niet aan HVC. 

 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Hans Heddes 


