
 

 

     

Amendement voor de raadsvergadering van 15 september 2015 
 

Agendapunt :20 

 

Onderwerp :Meer waarde uit afval 

 

 

Aan de raad, 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  

 

Overwegende dat:  

- Beter scheiden leidt tot minder restafval, gevolg kan zijn dat het restafval minder vaak 

hoeft te worden opgehaald.  

- Schagen slechts 57% van het afval hergebruikt, deze score moet flink worden 

opgeschroefd. 

- De doelstelling is om het percentage materiaalhergebruik significant te doen stijgen. 

- 72% van de inwoners vind dat de gemeente mag vragen om nog meer afval te 

scheiden.  

- Een van de belangen is dat er draagvlak moet zijn bij de inwoner. 

 

  

In aanmerking nemende dat: 

- In het onderzoek van het inwonerspanel IenO Research staat dat een container aan 

huis het makkelijker maakt om afval te scheiden. 

- 47% heeft liever een grijze rolcontainer dan dat men naar een ondergrondse 

afvalcontainer loopt. 

- 13% vindt dat er momenteel al genoeg in deze van de inwoner wordt gevraagd. 

- Er te weinig draagvlak is voor een ondergrondse afvalcontainer in woonwijken. 

- Scheiden makkelijker maken, leidt tot minder restafval en meer effect voor het milieu. 

 

 

stellen ondergetekenden voor het bij het voorstel behorende  

ontwerpbesluit als volgt te wijzigen: 

 

 

Voorgesteld besluit 

 

I. Uitvoering geven aan het programma: Meer waarde uit Afval, dit aan de hand 

van inzamelscenario 6 teneinde het percentage materiaalhergebruik significant 

te doen stijgen en de kosten van afvalinzameling en afvalverwerking te 

reduceren c.q. te matigen; 

II. Bij scenario 6 In (delen van) woonkernen:“-restafval via verzamelcontainers” (voor 

bestaande situaties) laten vervallen. 

 



 

 

   

 

 

 

Naam/fractie/handtekening 

Merieke Bredewold Wens4U [Wij en Schagen 4 U] 

 

 

Toelichting:  

Er kan een hogere inzameling van gescheiden afval behaald worden als mensen bereid zijn 

mee te werken.  

Mensen die hulpbehoevend zijn zullen een extra beroep op hun buren/familie en/of 

mantelzorger moeten doen om het restafval weg te brengen in geval van een 

restafvalcontainer op een centraal punt in de wijk. Dit werkt belemmerend op de 

zelfstandigheid van onze hulpbehoevende en/of oudere inwoner. 

Er zal een hoger milieurendement behaald worden als er een beter draagvlak is onder de 

bevolking, doordat men niet nog extra wordt belast om naar een restafvalcontainer in de 

wijk te moeten lopen.  

 

 


