
Beantwoording van diverse (technische) vragen: 
 
Kleinere rolcontainer? 
De inzet van kleine rolcontainers is mogelijk, maar hiertegen kleven zwaarwegende nadelen. 
Allereerst is de businesscase gebaseerd op gelijke, uniforme, gestandaardiseerde 240 liter 
rolcontainers. Dit formaat container staat centraal in de dienstverlening in het hele 
verzorgingsgebied en zal voorzien worden van verschillende dekselkleur per specifieke afvalfractie. 
Deze afvalcontainer (voor kunststof, gft en restafval) in Schagen (maar ook in de rest van het HVC 
gebied) biedt dan ook de meest voordelige businesscase. Denk aan voordelen op het gebied van 
inkoop – afstelling ledigingsvoertuigen, ledigingsfrequentie, containerreparatie – etc. Het is niet 
verstandig om de afvalinzameling in Schagen anders te organiseren dan in de rest van het 
verzorgingsgebied van de HVC. Een kleiner formaat rolcontainer leidt onherroepelijk tot een 
nadeliger businesscase. Hoe nadelig deze businesscase uitpakt is door de HVC niet doorgerekend 
maar men mag ervan uitgaan dat dit een aanmerkelijk nadeliger businesscase zal opleveren.  
 
Daarnaast kan in een kleine rolcontainer gewoonweg minder afval gedeponeerd worden. In die zin 
conflicteert een kleine rolcontainer met het te verwachte succes van de plasticinzameling (inclusief 
drankenkartons) en de verlaging van de ledigingsfrequentie van het restafval.  
 
Overvolle restafvalcontainer? 
Voor de verlaging van de ledigingsfrequentie van het restafval bestaat er vrees dat dit niet 
toereikend zal zijn. Deze vrees is begrijpelijk maar op grond van onderzoek en ervaring niet gegrond. 
Als de grondstoffen gft, papier, kff + drankenkartons in de juiste container worden aangeboden, dan 
blijft er nog maar weinig restafval (slechts 1/6 deel) over en is het 1 x 4 weken legen van de restafval 
container voldoende. Met name KFF en drankenkartons zijn volumineuze producten die veel ruimte 
in de grijze container innemen, wel 50% van de grijze rolcontainer!  
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Ontmoediging van restafval omwille van milieu en afvalstoffenbelasting? 
Faciliteren op de grondstoffen (het gemak van de bak aan huis) en ontmoedigen van het restafval 
vormen de sleutel om het milieurendement te verbeteren en de kosten te laten dalen. Ontmoediging 
van het restafval wordt in de praktijk gebracht door de ledigingsfrequentie te verlagen of de 
inzamelvoorziening op afstand te plaatsen. Bij de nieuwe afvalinzameling zal de navolgende wekelijks 
lediging plaatsvinden: restafval – gft – kunststof – gft – restafval – gft – kunststof – gft – restafval – 
etc. De inzameling van gft blijft ongewijzigd en de inzameling van kunststof en restafval cirkelen daar 
omheen. Een maatwerkmaatregel voor personen die te maken hebben luiers en 
incontinentiemateriaal zou kunnen zijn dat deze personen worden voorzien van een afvalpasje voor 
een ondergrondse restafvalcontainer bij hen in de buurt. Op dat moment kunnen personen hun 
luiers of incontinentiemateriaal zowel in hun eigen restafvalcontainer deponeren maar ook in de 
ondergrondse restafvalcontainer. 
 
Restafval op afstand door ondergrondse restafvalcontainer? 
In de stad Schagen zal het restafval via de ondergrondse afvalcontainer ingezameld worden. Deze 
ondergrondse containers worden geplaatst op logische en goed bereikbare (voor burger én 
ledigingsvoertuig) plaatsen. Ook zal rekening worden gehouden met de belangen van de direct 
aanwonende. Binnen de gemeente Schagen is al de nodige ervaring opgedaan. Zo wordt de 
inzameling van het restafval in de woonwijk Nes –Noord louter met ondergrondse  afvalcontainers 
georganiseerd. De ervaring onder de inwoners is zeer positief. Met deze ervaring zullen ook de 
andere woonwijken in Schagen worden voorzien van ondergrondse restafvalcontainers. Er zal gestart 
worden in woonwijk Waldervaart. In deze woonwijk hebben de inwoners op dit moment de 
beschikking over 3 rolcontainers (restafval, gft en papier). De introductie van de kunststofcontainer 
wordt daarmee direct gecompenseerd door het weghalen van de restafvalcontainer aan huis.  
 
Kleine percelen, weigeren van plastic container? 
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. Dit is echter maatwerk en slechts bij uitzonderlijke situaties. 
 
Diftar?, rol voor de verenigingen? 
De introductie van ‘diftar’ (hoe meer restafval, hoe hoger de afvalstoffenheffing) is niet aan de orde. 
Ook aan de rol van de verenigingen wordt niet getornd. Deze verenigingen blijven het papier 
inzamelen en zijn over de nieuwe afvalinzameling reeds geïnformeerd. 
 
Nascheiding (i.p.v bronscheiding)? 
De vraag welke scheidingsmethodiek moeten worden gebezigd is interessant, maar is reeds op een 
veel hoger niveau gevoerd en beantwoord. HVC (en de deelnemende aandeelhouders) hebben om 
redenen gekozen voor bronscheiding en heeft hierop de organisatie en bedrijfsvoering ingericht. Dit 
is een gegeven waar de gemeente Schagen, als individuele aandeelhouder, rekening mee dient te 
houden. Het is overigens niet zo dat HVC wars is van nascheiding. Sterker nog. HVC scheidt 
bijvoorbeeld op dit moment plastic, drankenkartons en blik na. Het is goed om te beseffen dat 
nascheiding complexer wordt naarmate alle fracties in slechts één container samenkomen. 
Afvalfracties in één container beïnvloeden elkaars kwaliteit op het gebied van hergebruik. Afkeur (en 
daarmee alsnog in de verbrandingsoven) vormt een groot risico. 
 
  



Materiaalhergebruik ‘slechts’ 60%? 
De toename van het percentage van 60% materiaalhergebruik is louter gebaseerd op de nieuwe 
methodiek van inzamelen, namelijk door de introductie van een extra container. Het voorliggende 
raadsvoorstel. Andere mogelijkheden om de het percentage nog op te krikken zijn bv.: strenger 
toezien op illegale restafvalcontainers, inzet afvalcoaches en vooral goede en brede communicatie 
over de nieuwe inzameling én de preventie van afval. Dit moeten leiden tot de percentage van 65% 
in 2015 oplopend tot 75% in 2020. 
 
Overige afvalstromen? 
Aan de overige afvalstromen zoals glas, textiel, kca en elektrische apparaten wordt niets veranderd. 
Deze worden ingezameld in de verzamelcontainers bij de diverse wijkwinkelcentra of op de 
milieustraat van HVC in Schagen. 
 
Communicatie? 
Er wordt intensief op voorlichting van bewoners ingezet om de overgang zo goed mogelijk te 
begeleiden. Hiervoor heeft HVC haar communicatiepakket ‘Ons afval heeft waarde. Houdt u het ook 
apart?’ ontwikkeld. De basis voor dit communicatiepakket is wetenschappelijk onderzoek, gericht op 
belevingswerelden van verschillende groepen mensen. Het onderzoek heeft informatie gegeven over 
wat de belangrijkste drempels en motivatoren zijn om afval te scheiden.  
 
Het communicatiepakket is een onlosmakelijke onderdeel voor invoering van het nieuwe 
inzamelscenario om te komen tot 65% materiaalhergebruik en steunt op drie pilaren: 
1. Algemene communicatie gericht op het scheiden van afval – beschikbaar voor de gemeente 
bij de start van het project. 
2. Communicatie specifiek voor de afvalstromen plastic, papier, gft en restafval – beschikbaar 
voor de gemeente bij de implementatie van het nieuwe inzamelscenario, of op ieder ander gewenst 
moment. 
3. Wet van de meerderheid - als meerdere gemeenten in de regio tegelijkertijd overgaan tot 
het uitrollen van dezelfde container, is de inzet van regionale communicatiekanalen interessant (bv. 
regionale radio en tv). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


