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Geachte heer/mevrouw, 

 

Tijdens voorgaande commissie- en raadsvergadering hebben wij toegezegd u mee te nemen in de 

diverse ontwikkelingen op het gebied van afval. Middels deze uitnodigingsbrief voor een 

themabijeenkomst  op het onderwerp wordt aan deze toezegging voldaan.  

 

Uitnodiging 3 maart 2015; 20.30 uur 

Zoals gezegd zijn er op het moment diverse ontwikkelingen op het gebied van afval. Deze 

ontwikkelingen maken dat wij als gemeente Schagen anders met afval(inzameling) dienen om te 

gaan.  Hier willen wij graag met u over spreken en van gedachte wisselen. Daarom nodigen wij u 

graag om aansluitend aan de commissie Samenleving op 3 maart 2015 om 20.30 uur aanwezig te zijn 

voor de themabijeenkomst: Afval. 

 

Ontwikkelingen op het gebied van Afval 

De belangrijkste ontwikkelingen die maken dat wij anders met afval(inzameling) dienen om te gaan 

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 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 

voorscheiden kan hier voor zorgen. 
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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. 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 verkleint. 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.  

 

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 op een goed moment wordt ingevoerd is het voor gemeente en inzamelaar 

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

 

HVC 

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. Het 

verkennend onderzoek treft u in de bijlage aan. Gekeken is hoe bovenstaande ontwikkelingen 

invloed uitoefenen op de methodiek van afvalinzameling. HVC heeft inzamelingsscenario’s opgesteld 

die ieder op zijn eigen manier tegemoet komen aan de diverse ontwikkelingen. Hierbij is onderscheid 

gemaakt in de noodzakelijk 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.  

 

Doel van de avond 

De verkenning van HVC alsmede andere gevolgtrekkingen willen wij dan ook graag aan u 

presenteren en met u bediscussiëren. De avond is vruchtbaar gebleken als rekening houdend met 

alle belangen ter zake draagvlak is voor een bepaalde inzamelingsscenario die verder door het 

College en HVC uitgewerkt kan worden. 

 

Met vriendelijke groet.  

 

Namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen, 

 

 

 

 

Sigge van der Veek 

 

 

 


