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Samenvatting 

Met de toenemende schaarste van grondstoffen neemt de noodzaak toe om op een andere wijze 

met afval om te gaan. Afval wordt niet langer als restproduct gezien, maar als waardevolle grondstof. 

Verder zijn er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van afval.  Deze ontwikkelingen maken dat wij 

als gemeente Schagen anders met afval(inzameling) dienen om te gaan. Vervolgens is de vraag 

interessant hoe we de verschillende afvalstromen  precies  gaan inzamelen.  Met betrekking tot 

afvalinzameling zijn er verschillende belanghebbenden met uiteenlopende belangen; 

• inwoners (draagvlak, milieubewust en afvalstoffenheffing);  

• papierinzamelende verenigingen en instanties (verdienmodel);  

• gemeente Schagen (milieudoelstellingen, eigenaar inzamelmiddelen en financier);  

• HVC (inzameling, verwerking en afzet/verkoop);  

 

Rekening houdend met alle belanghebbenden ter zake stelt het College de gemeenteraad voor om 

het percentage materiaalhergebruik aanmerkelijk te doen stijgen en de kosten van afvalinzameling 

en afvalverwerking te reduceren c.q. te matigen, dit aan de hand van inzamelscenario 6.  

 

Met dit inzamelscenario wordt een hoger milieurendement behaald, tegen een lager DVO-tarief 

(welke dient te worden betaald aan HVC). Door een lager DVO tarief kan de afvalstoffenheffing laag 

blijven. De gemeente Schagen heeft in vergelijking tot andere gemeenten een relatief lage 

afvalstoffenheffing.  Uit het onlangs gehouden inwonerspanel op het onderwerp van afvalscheiding, 

uitgevoerd door I&O Research, kan de conclusie worden getrokken dat voor inzamelscenario 6 een 

groot draagvlak onder de inwoners van Schagen bestaat. 

 

Voorgesteld besluit 

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; 

 

Financiële gevolgen  

Geen. 

 

  

Raadsvoorstel 



 

 

Aanleiding 

Met de toenemende schaarste van grondstoffen neemt de noodzaak toe om op een andere wijze 

met afval om te gaan. Afval wordt niet langer als restproduct gezien, maar als waardevolle grondstof. 

Verder zijn er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van afval.  Deze ontwikkelingen maken dat wij 

als gemeente Schagen anders met afval(inzameling) dienen om te gaan.  

 

Ontwikkelingen Afval 

De belangrijkste ontwikkelingen die maken dat wij anders met afval(inzameling) willen omgaan zijn 

vanuit de landelijke overheid geïnitieerd en hebben gevolgen voor de gemeente maar ook voor de 

inzamelaar(s) en inwoners. De voornaamste ontwikkelingen zijn: 

 

1. Verscherpte milieudoelstellingen  materiaalhergebruik in 2015 (65%) en 2020 (75%).  

2. Inwerkingtreding van afvalstoffenbelasting (€ 13,- per 1.000 kg) op restafval per 1 januari 2015; 

3. De technische mogelijkheid van toevoeging drankenkartons bij de afvalstroom kunststof 

(gecombineerde inzameling) per 1 april 2015; 

4. De aankomende afschaffing vanuit overheidswege van statiegeld op o.a. PET-flessen. 

 

ad 1.   

Vanuit de landelijke overheid (staatssecretaris Mansveld) zijn strengere milieudoelstellingen 

geformuleerd. Met de toenemende schaarste van grondstoffen neemt de noodzaak toe om op een 

andere wijze met afval om te gaan. Afval zien we niet langer als restproduct, maar als een 

verzameling van waardevolle grondstoffen. Landelijk is tot doel gesteld dat 65% van de materialen uit 

het afval moeten worden hergebruikt in 2015 en het doel voor 2020 is zelfs gesteld op 75% 

materiaalhergebruik. Peiljaar 2014 wordt er in de gemeente Schagen slechts 57% van het afval 

hergebruikt. Deze score moet derhalve flink worden opgeschroefd. Het beter faciliteren van het afval 

scheiden kan hier voor zorgen. 

 

Ad 2.  

Per 1 januari 2015 is de afvalstoffenbelasting een feit geworden. De afvalstoffenbelasting wordt door 

de ontdoener van het restafval, via de afvalinzamelaar (HVC), aan het Rijk afgedragen. De 

Rijksoverheid denkt met de afvalstoffenbelasting het aangeboden restafval te doen verminderen en 

heeft een schatkistopbrengst geraamd van 100 miljoen euro. De hoogte van de afvalstoffenbelasting 

bedraagt € 13.- per 1.000 kg restafval die ter verbranding of ter stort wordt aangeboden. Voor de 

gemeente Schagen betekent dit een extra belastingaanslag ter grootte van € 144.000,- per jaar. 

Daarmee is er financieel belang om restafval zoveel als mogelijk te voorkomen.  

 

Ad 3. 

Jaarlijks verdwijnt een stroom van 70.000 ton drankkartons in het restafval (heel Nederland). Deze 

weggegooide verpakkingen worden nu verbrand, terwijl deze bij aparte inzameling goed gerecycled 

kunnen worden.  De vergoeding voor het inzamelen, verwerken en vermarkten van drankenkartons 

door gemeenten is vastgesteld op € 398,- per ton. Per 1 april 2015 is het technisch mogelijk om de 

drankenkartons bij de afvalstroom van plastic te voegen. Hierdoor wordt de opbrengst van plastic en 

drankenkartons vergroot en de mate van afvalstoffenbelasting op restafval verkleind. Het ‘financiële 

mes’ snijdt hierbij aan twee kanten. Daarmee is er financieel belang om de inzameling van plastic te 

professionaliseren en deze te combineren met de drankenkartons. Om dit financiële belang zeker te 

stellen  wordt binnen de gemeente Schagen per 1 juni 2015 de drankenkartons gecombineerd met 

de plasticinzameling door de HVC ingezameld. 

 

Ad 4. 

De landelijke overheid en het verpakkende bedrijfsleven discussiëren reeds jaren lang over de 

afschaffing van statiegeld op grote PET-flessen. Afschaffing van het statiegeld zou op verzoek van het 

verpakkende bedrijfsleven per 1 januari 2015 plaatsvinden. Doordat het verpakkende bedrijfsleven 

nog niet voldoet aan de prestatieafspraken, is het hiertoe echter nog niet van gekomen. Daarmee 

sleept de discussie tussen overheid en het verpakkende bedrijfsleven voort en wordt er medio juni 

2015 opnieuw gekeken naar definitieve afschaffing van statiegeld. Omdat afschaffing van statiegeld 

op grote PET flessen binnen afzienbare tijd wordt ingevoerd is het voor gemeente en inzamelaar 

belangrijk om hierop te anticiperen middels een professionele inzameling van de afvalstroom plastic. 



 

 

 

Verkennend onderzoek HVC, 12 februari 2015 

Met betrekking tot  bovenstaande ontwikkelingen heeft HVC verkennend onderzoek verricht. Het 

programma draagt de naam “Meer waarde uit afval” en is illustratief voor de ontwikkeling die afval 

op het moment doormaakt. Afval is niet langer meer afval, maar een waardevolle grondstof. 

Gekeken is hoe bovenstaande ontwikkelingen invloed uitoefenen op de methodiek van 

afvalinzameling. HVC heeft inzamelingsscenario’s opgesteld die ieder op zijn eigen manier tegemoet 

komt aan de diverse ontwikkelingen.  Hierbij is onderscheid gemaakt in de noodzakelijke 

investeringen, inzamel- en verwerkingskosten, gevolgen afvalstoffenbelasting en milieueffecten. 

Daarnaast spelen in het dossier ook logistieke aspecten, projectorganisatie en draagvlak bij 

verenigingen en burgers een rol.  

 

Themabijeenkomst: Afval, 3 maart 2015 

Op 3 maart 2015 is het verkennend onderzoek van de HVC in een themabijeenkomst aan commissie- 

en raadsleden gepresenteerd. De themabijeenkomst stond in het teken van informatieoverdracht op 

het gebied van noodzakelijke investeringen, inzamel- en verwerkingskosten, gevolgen 

afvalstoffenbelasting en milieueffecten. Hierbij is aandacht gevraagd voor de zogenaamde 

afvaldriehoek:  milieu, service en kosten. Elk inzamelscenario’s scoort immers anders op deze (met 

elkaar samenhangende) aspecten. Vervolgens zijn de 6 inzamelscenario’s gepresenteerd en zijn ook 

de belanghebbenden ter zake benoemd namelijk;  

 inwoners (draagvlak, milieubewust en afvalstoffenheffing), 

 papierinzamelende verenigingen en instanties (verdienmodel),  

 gemeente Schagen (milieudoelstellingen, eigenaar inzamelmiddelen en financier); en  

 HVC (inzameling, verwerking en afzet/verkoop).  

 

Na de presentatie en informatievoorziening zijn de raadsfracties in de gelegenheid gesteld om 

technische en inhoudelijke vragen te stellen. Ook zijn de raadsfracties uitgenodigd richting te geven 

aan één of enkele voorkeursscenario’s die door het College en HVC vervolgens, middels een 

businesscase, verder uitgewerkt kan/kunnen worden. Er werden veel technische en inhoudelijke 

vragen gesteld. Ook hebben raadsfracties aandacht gevraagd voor de gevolgen voor de 

verschillende belangengroepen. 

 

De raadsfracties zijn daarentegen niet expliciet overgegaan tot het uitspreken van één of enkele 

voorkeursscenario’s. Het merendeel van de  raadsfracties gaf aan het onderwerp in een formele 

setting van een raadscommissie verder te willen bepreken waarbij de verschillende scenario’s  voorts 

worden voorzien van een businesscase. Een enkele raadsfractie gaf aan ook inzicht te willen hebben 

in de mate van draagvak onder de bewoners. Het succes van het voorscheiden hangt immers voor 

een groot deel af van de bereidwilligheid van de individuele burger.  

 

Opdracht verdiepingsonderzoek (zgn. businesscase) HVC 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de themabijeenkomst van 3 maart 2015 is HVC gevraagd een 

verdiepingsonderzoek (zgn. businesscase) te verrichten naar de inzamelingsscenario’s: 4 + 5 + 6. Door 

te focussen op deze inzamelingsscenario’s wordt getracht rekening te houden met alle zorgpunten 

die in de themabijeenkomst van 3 maart naar voren zijn gekomen, zonder dat de businesscase 

onnodig breed en bewerkelijk wordt ingestoken. Inzamelingsscenario’s 4, 5 en 6 sluiten namelijk het 

beste aan bij de huidige Schagense infrastructuur waarin diverse woonkernen reeds zijn voorzien van  

ondergrondse restafvalcontainers. Ook is binnen deze drie inzamelscenario’s de discussie over de 

manier waarop en door wie het oud papier wordt ingezameld nog volledig open. Met andere 

woorden: door te kiezen voor de verdere uitwerking van deze drie inzamelscenario’s kan de discussie 

over het oudpapier volledig, transparant en rekening houdend met alle belangen ter zake 

plaatsvinden. Het verdiepingsonderzoek is uitgewerkt in paragraaf 2: Argumenten. 

 

  



 

 

 

Inwonerspanel 

Met betrekking tot het verkrijgen van inzicht inzake het draagvlak onder de bewoners is gedurende 

de maand mei 2015 het inwonerspanel van de gemeente Schagen via onderzoeksbureau: I&O 

Research geconsulteerd. Het inwonerspanel van de gemeente is een grote en representatieve groep 

inwoners van de gemeente Schagen die bereid zijn mee te denken en hun mening te geven bij 

maatschappelijk ontwikkelingen. Het inwonerspanel is een uitstekend instrument om inzichten te 

krijgen in het draagvlak voor de nieuwe benadering van afval (naar grondstof). Middels het stellen 

van juiste vragen (zonder vooringenomenheid) is inzicht verkregen in de mening van burgers op het 

gebied van milieu, kosten, service.  Het resultaat van het inwonerspanel leest u verderop in dit 

raadsvoorstel en is al bijlage opgenomen bij dit raadsvoorstel. 

 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Het bereiken van een zo hoog mogelijk percentage materiaalhergebruik en de kosten van 

afvalinzameling en afvalverwerking te reduceren c.q. te matigen, een en ander  binnen het 

evenwicht van de zogenaamde afvaldriehoek: milieu(doelstelling), service(niveau) en 

kosten(aspect). 

 

 

2. Argumenten 

Uitgewerkte inzamelscenario’s Gemeente Schagen: 

 
Scenario 4: 
In (delen van) woonkernen: 
 

 
 
 
 
 
 

 
In rest van de gemeente (buitengebied en lintbebouwing): 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

- gft 1x per 2 weken inzamelen 

- kunststof verpakkingen/drankenkartons 1x per 4 weken 

- papier 1x per 4 weken ingezameld door verenigingen 

- restafval via verzamelcontainers 

- gft 1x per 2 weken inzamelen 

- kunststof verpakkingen/drankenkartons 1x per 4 weken 

- papier 1x per 4 weken ingezameld door verenigingen 

- restafval 1x per 4 weken 



 

 

 
Scenario 5: 
In (delen van) woonkernen: 
 

 
 

 
 
 

 
In rest van de gemeente (buitengebied en lintbebouwing): 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Scenario 6  

In (delen van) woonkernen: 
 
 

 
 

 

 
 
In rest van de gemeente (buitengebied en lintbebouwing): 

 

 

 

 

 

  

- gft 1x per 2 weken inzamelen 

- kunststof verpakkingen/drankenkartons 1x per 4 weken 

- papier 1x per 4 weken ingezameld door HVC 

- restafval via verzamelcontainers 

- gft 1x per 2 weken inzamelen 

- kunststof verpakkingen/drankenkartons 1x per 4 weken 

- papier 1x per 4 weken ingezameld door HVC 

- restafval 1x per 4 weken 

 

- gft 1x per 2 weken inzamelen 

- kunststof verpakkingen/drankenkartons 1x per 4 weken 

- papier 1x per 4 weken los ingezameld door verenigingen      

  (huidige situatie) 

- restafval via verzamelcontainers 

- gft 1x per 2 weken inzamelen 

- kunststof verpakkingen/drankenkartons 1x per 4 weken 

- papier 1x per 4 weken los ingezameld door verenigingen          

  (huidige situatie) 

- restafval 1x per 4 weken 



 

 

Resultaten Consultatie Inwonerspanel Gemeente Schagen  

Gedurende maand mei 2015 zijn alle 846 leden van het Inwonerspanel Schagen benaderd. Via een 

email kregen de panelleden een uitnodiging om mee te doen aan dit onderzoek. Na één week is er 

een herinneringsmail verstuurd.  

 

In totaal vulden 437 panelleden de vragenlijst in, een respons van 52%. Daarnaast kon men ook de 

vragenlijst invullen via een open link die werd gecommuniceerd via interactieve (sociale) media en 

krantenbladen (waar onder het NHD). In totaal hebben 418 bewoners gebruik gemaakt van de deze 

mogelijkheid. Daarmee is het onderzoek gebaseerd op een totaal van 855 respondenten/inwoners. 

Deze respondenten/inwoners hebben een vragenlijst ingevuld van 20 directe vragen en 7 

achtergrondvragen. Het onderzoek is als bijlage toegevoegd. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van Schagen welwillend staan tegenover het afvalscheiden. 

Gemiddeld geven de inwoners zichzelf een 7,5 voor de mate waarin men over het algemeen bezig is 

met het scheiden van afval. Inwoners zijn dan ook bereid zich hiervoor in te zetten. Volgens 72% van 

de inwoners mag de gemeente aan inwoners vragen om meer (dan de huidige 57% hergebruik) afval 

te scheiden. 

 

Voor wat betreft een betere plastic (en drankenkartons) inzameling is 65% van de inwoners bereid 

hiervoor een extra rolcontainer te ontvangen. Deze score maakt duidelijk dat voor een extra 

container voor plastic en drankenkartons een groot draagvlak onder de bewoners bestaat. Voor wat 

betreft een betere papierinzameling is 44% van de inwoners bereid hiervoor een extra rolcontainer te 

ontvangen. Deze score maakt duidelijk dat voor deze extra container nog geen meerderheid 

bestaat. Inwoners zijn loyaal tegenover de inzet van verenigingen.  Een gevolg van het scheiden van 

plastic, papier en gft kan zijn dat het restafval minder vaak wordt geledigd. 83% van de inwoners vindt 

dit acceptabel. 

 

Algemene conclusie onderzoek inwonerspanel 

Uit het inwonerspanel kan de conclusie  getrokken dat onder de inwoners  groot draagvlak aanwezig 

is voor inzamelscenario 6. Dit inzamelscenario gaat uit van de introductie van een extra container 

voor plastic en drankenkartons, waarbij geen sprake is van een extra container voor papier.   

 

  



 

 

Verdiepingsonderzoek / businesscase HVC 

De HVC heeft op 30 april 2015 bij de gemeente Schagen de verdiepingsonderzoek (zgn. 

businesscase) voor wat betreft de inzamelingsscenario’s: 4 + 5 + 6 ingeleverd. Deze businesscase c.q. 

offerte wordt met onderstaande tabel nader uitgelegd. 

  

Uitgewerkte inzamelscenario’s Scenario 

4 

 

Scenario 

5 

Scenario 6 

keuze 

College 

Bijzonderheden 

Rekengegevens (indicatief): 

19.793  woonhuisaansluitingen (wha’s) 

18803 laagbouw (via minicontainers) 

 990 hoogbouw (via 70 huidige ondergrondse 

restafvalcontainers) 

   Afvalstoffenheffing: 

1p. = € 198,-            

2/3 p. = € 237,-      

4+p. = € 259,-  

Huidige tarief DVO 

per wha = 163,63 
    

Kosten – Baten per wha:     

Investering mini containers en 30 

ondergrondse afvalcontainers 

+ 6.77 + 6.77 + 3.25   

Extra inzamelkosten gft + 2.18 + 2.18 + 2.18  

Besparing inzamelkosten restafval - 8.15 - 8.15 - 6.62  

Kosten projectleiding en 

communicatiestrategie 

+ 0.88 + 0.88 + 0.88  

Totaal tariefsmutatie per wha € +1.68 € +1,68 € - 0.31 Wordt verrekend via 

het DVO-tarief 

(voorschotnota) 

     

Extra inzamelkosten / besparing papier + 2.33 -1.77 +/- 0.00  

Extra inzamelkosten KFF + 9.51 + 9.51 + 9.51  

Vermindering verwerkingskosten restafval - 7.23 - 7.23 - 4.96  

Verhoging verwerkingskosten gft + 1.61 + 1.61 + 1.61  

Hogere opbrengst papier - 1.62 - 1.62 +/- 0.00  

Hogere opbrengst KFF - 6.70 - 6.70 - 6.70  

Hogere opbrengst Drankenkartons - 0.40 - 0.40 - 0.40  

Totaal verwachte terugverdieneffecten € - 2.52 € - 6.60 € - 0.94 Wordt verrekend op 

basis van werkelijke 

tonnages 

(eindafrekening)  

     

Verwacht resultaat van inzamelscenario; € - 0.85 € - 4.93 € - 1.25 Gevolgen DVO-tarief 

     

% materiaalhergebruik 

Percentage materiaalhergebruik aan de hand 

van voorgestelde maatregelen – investeringen. 

61,4% 61.4% 60,0%  



 

 

Rekening houdend met: 

 Het bereiken van een hoger percentage materiaalhergebruik door een verhoging van de 

waardevolle grondstoffen (met name gft, papier&karton en kunststof verpakkingen); 

 De technische mogelijkheid van het  scheiden en het verhandelen van drankenkartons 

waardoor deze afvalstroom interessant wordt om via de kunststofcontainer te scheiden en 

daarmee weg te houden van de restafvalcontainer; 

 De opgelegde afvalstoffenbelasting, wat ervoor zorgt dat de hoeveelheid van restafval zo 

klein mogelijk moet zijn; 

 Een zo groot mogelijk draagvlak bij bewoners voor het gekozen inzamelscenario; 

 Een zo groot mogelijk draagvlak bij verenigingen en instanties die papier inzamelen voor het 

gekozen inzamelscenario; 

 De mogelijkheden die het inzamelscenario biedt voor een duurzame en toekomstbestendige 

inzamelingsmethodiek; 

 Verlenging van de huidige DVO, danwel het aangaan van een nieuwe DVO bij een andere 

inzamelaar vanaf 2017. 

 

adviseert het College over te gaan tot de implementatie van inzamelscenario 6.  

 

 

Realisatie 2016 en verder 

Naar verwachting kan de implementatie van inzamelscenario 6 per 1 januari 2016 starten. Met 

ingang van deze datum hebben alle laagbouwwoningen de beschikking over een 

kunststofcontainer.  

 

Sommige inwoners hebben weerstand tegen een extra container. Waar mogelijk wordt hiermee 

rekening gehouden. Voor het uitleveren van de kunststofcontainer wordt samen met HVC bekeken 

welke woningen daadwerkelijk de extra container voor kunststof krijgen. De gemeente bepaalt welke 

woningen of straten uitgezonderd worden door bijvoorbeeld ruimtegebrek in de tuin of in de 

openbare ruimte voor het aanbieden van de containers.  Voor de uitzonderingssituaties wordt een 

alternatieve oplossing gezocht. 

 

Voor de woningen die door de gemeente en HVC zijn geselecteerd, geldt in principe een verplichte 

uitrol. Daar waar mogelijk wordt de bestaande infrastructuur van ondergrondse container binnen de 

nieuwe inzameling betrokken. Dit betekent dat in sommige delen van de gemeente Schagen (veelal 

delen van kernen: Schagen, Warmenhuizen en Tuitjenhorn) de reeds aanwezige ondergrondse  

afvalcontainers worden gebruikt om het aantal rolcontainers bij laagbouwwoningen gelijk te houden. 

De kunststofcontainer vervangt alsdan de restafvalcontainer en de laagbouwwoningen verkrijgen 

een afvalpasje voor een ondergrondse afvalcontainer voor restafval in de buurt.   

 

Door inzet en de gebruikmaking van ondergrondse afvalcontainers wordt tegemoet gekomen aan 

veelgehoorde praktische bezwaren van: ruimtegebrek. Ook kan hiermee tegemoet worden gekomen 

aan een ander veelgehoord bezwaar namelijk; stankoverlast en hygiëne (luiers, 

incontinentiemateriaal, etc. ) als gevolg van de verlaging van de ledigingsfrequentie (1x4 weken). 

Middels het afvalpasje op een ondergrondse containers kunnen inwoners zelf besluiten wanneer zij 

zich willen ontdoen van het restafval. 

 

Om het bovenstaande  duidelijk en inzichtelijk te maken volgt een voorbeelduitleg over een nieuwe 

woonbuurt: Oostwalkwartier in Tuitjenhorn (voorbeeld 1) en een oude woonbuurt: Prinsessenbuurt in 

Schagen (voorbeeld 2). 

 

 



 

 

 Voorbeeld 1: Oostwalkwartier Tuitjenhorn 

 

 

 

Voorbeeld 2: Prinsessenbuurt Schagen 

 

 

  



 

 

Inzamelscenario 6 als duurzame en toekomstbestendige inzamelingsmethodiek 

Bovenstaande voorbeelden in Oostwalkwartier in Tuitjenhorn en de Prinsessenbuurt in Schagen zijn 

binnen de huidige infrastructuur van ondergrondse afvalcontainers mogelijk. De afstand tot een van 

de aanwezige ondergrondse afvalcontainer is redelijk en billijk. Voordeel is bovendien dat de 

bewoners zich te allen tijde kunnen ontdoen van het restafval, waarbij het restafval wordt 

ontmoedigd en daarmee het hergebruik wordt gestimuleerd. Praktische bezwaren als: ruimtegebrek, 

stankoverlast en lediging 1x4 weken wordt daarmee voorkomen. Deze manier van inzameling is 

duurzaam en toekomstgericht. Ook in de nieuwe woonwijk Nes-Noord te Schagen wordt deze manier 

van afvalinzameling reeds gehanteerd. Hier verkrijgen de laagbouwwoningen een afvalpasje voor 

een ondergrondse afvalcontainer bij hen in de buurt, dit in plaats van een individuele 

restafvalcontainer. De ervaringen van deze afvalinzameling zijn inmiddels overwegend positief. 

 

Desalniettemin zal niet overal binnen de kernen bestaande ondergrondse afvalcontainers voor 

handen zijn. Binnen de gemeente Schagen zijn er 70 ondergrondse afvalcontainers. Daarom zal er 

geïnvesteerd moeten worden in de realisatie van ondergrondse afvalcontainers binnen de kernen. Bij 

zogenaamde inbreilocaties wordt daarom reeds voorgeschreven om het restafval via ondergrondse 

containers te regelen. Door de realisatie van een ondergrondse afvalcontainer bij een inbreilocatie 

kan de rest van de woonbuurt hierop meeliften. Deze visie wordt reeds uitgedragen. Daarnaast zal er 

aankomende jaren geïnvesteerd moeten worden in extra ondergrondse containers. Er wordt 

uitgegaan dat een aantal van 30 stuks extra ondergrondse containers een mooie aanzet zal zijn om 

het restafval binnen de (delen van) kernen op afstand te plaatsen. Deze 30 stuks hoeven niet perse in 

één keer aangeschaft en geplaatst te worden. Een en ander afhankelijk van de fysieke buitenruimte 

worden (delen van) kernen geleidelijk voorzien van ondergrondse afvalcontainers.  Hierbij dient te 

worden opgemerkt dat een betere scheiding van gft, papier, kunststof, drankenkartons, etc., positief 

kan bijdragen voor wat betreft het aantal woonhuisaansluitingen (wha’s) dat op één enkele 

ondergrondse afvalcontainer kan worden aangesloten. Bij de huidige inzameling kunnen ongeveer 30 

wha’s op één enkele ondergrondse afvalcontainer worden aangesloten. Bij de nieuwe inzameling 

(met meer nadruk op de waardevolle afvalstromen) kan dit aantal oplopen tot 100 wha’s.  

 

Papierinzameling blijft ongewijzigd. 

Aan de papierinzameling door verenigingen wordt in inzamelscenario niet getornd. Deze inzameling 

blijft gewoonweg bij de verenigingen. De verenigen blijven hun inspanningen en neveninkomsten met 

betrekking tot het papier houden.  

 

 

 

3. Financiën 

Inzamelscenario 6 kan worden gerealiseerd binnen c.q. met reductie van het tarief (het zgn. DVO-

tarief) wat HVC in rekening. Het is namelijk de HVC die de financiële consequentie van de nieuwe 

afvalinzameling draagt en dit verrekend met een voordeliger DVO-tarief. Zie de offerte van de HVC.  

Dat hier sprake is van een voordeliger tarief heeft alles te maken met de ontwikkeling dat afval (mits 

goed gescheiden) niet langer als restproduct wordt gezien, maar als waardevolle grondstof. 

 

Investering in inzamelmiddelen 

HVC draagt zorg voor de investering in de inzamelmiddelen: +/- 19 duizend minicontainers KFF 

alsmede 30 ondergrondse restafvalcontainers verspreid in de gemeente Schagen. De ongeveer 19 

duizend minicontainers worden door de HVC in het 4e kwartaal van 2015 verspreid. Daarmee kan per 

2016 worden gestart met de nieuwe afvalinzameling. De 30 extra ondergrondse containers worden in 

projectverband gedurende het jaar 2016 door de HVC geplaatst. Bij de plaatsing wordt zorgvuldig 

rekening gehouden waar de ondergrondse restafvalcontainers het best benut kunnen worden. 

 

Beide investeringen worden door de HVC gedaan. Dat wil zeggen dat de gemeente Schagen geen 

bijdrage levert in de financiering, maar dat de investering wordt verdisconteerd in het DVO tarief. Het 

DVO tarief (de voorschotnota) zal met € 0.31 per wha dalen en na verrekening van de werkelijke 

tonnages zal dit vermoedelijk een besparing opleveren van € 1.25 per wha. 

 



 

 

 

Ontwikkeling afvalstoffenheffing 

De hoogte van de afvalstoffenheffing hangt voor een groot deel samen met de hoogte van het 

overeengekomen DVO tarief  en de daaraan ten grondslag liggende DVO takenpakket. Hoe 

uitgebreider het DVO pakket, hoe hoger het DVO tarief en hoe meer dit DVO tarief aansluiting vind 

op de uiteindelijk afvalstoffenheffing. De nieuwe afvalinzameling zal naar verwachting per saldo 

zorgdragen voor een reductie van het DVO tarief. Daarmee kan ook de afvalstoffenheffing laag 

blijven. De gemeente Schagen heeft in vergelijking tot andere gemeenten een relatief lage 

afvalstoffenheffing. Naast het milieurendement levert de nieuwe afvalinzameling derhalve dus ook 

een financieel rendement. Kijkend naar de inspanningen die met name de inwoners moeten leveren, 

is dat niet meer dan logisch. Een financiële prikkel zorgt daarmee voor een groter draagvlak onder de 

bevolking en daarmee het welslagen van deze nieuwe inzameling. 

 

4. Risico's 

De gemeente Schagen heeft een eigen DVO met de HVC. Anders dan andere gemeenten zijn wij 

daarmee minder afhankelijk van deelname van omliggende gemeenten in het project: Meer waarde 

uit Afval. Aan de hand van onze eigen DVO zijn wij namelijk goed in staat te beoordelen welke 

diensten wij wensen af te nemen, tegen welke kosten en vergoedingen. Dit maakt dat de gemeente 

Schagen goed inzicht heeft in de zogenaamde afvalvaldriehoek: milieu, service en kosten. Dit inzicht 

maakt het ook goed mogelijk invloed uit te oefenen op de manier van afvalinzameling dit in relatie 

tot de kosten en opbrengsten. Daarmee is het financiële risico bekend en beheersbaar. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

  



 

 

Registratienr. 15.017741  Behandelaar  RaadDocSoort 

*15.017741*   
 

 Relatie met: Relatiemet 

 

 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2015 ;  

 

gezien het advies van de commissie Ruimte d.d. 24 augustus 2015; 

 

 

besluit: 

Uitvoering te geven aan het programma: Meer waarde uit Afval, dit aan de hand van 

inzamelscenario 6, zoals opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit, teneinde het percentage 

materiaalhergebruik significant te doen stijgen en de kosten van afvalinzameling en afvalverwerking 

te reduceren c.q. te matigen; 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 15 september 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


