
Samen halen we eruit wat erin zit.

9 februari  2015

door: M. van 

Brussel





Waarom afval scheiden:
Landelijke scheiding doelstelling.

Landelijke doelstelling: 65% na 1 januari 2015 
(nu 58%).

Doelstelling: 75% in 2020. 
Verhoging belasting op verbranden afval: €13 

per 1000 kilo restafval.
Trendbreuk nodig in Noordoostpolder.



Waarom afval scheiden:
afvalbeleidsplan 2011-2021

Minder restafval in 2021 tov. 2011.
Rol maatschappelijke organisaties opnieuw 

bepaald.
Kosten mogen niet stijgen boven niveau van 2011.
Waar mogelijk besparingen realiseren.
Duurzaam hergebruik grondstoffen.
Stimuleren verpakkend bedrijfsleven om minder 

afval te produceren.



Meepraten over nieuwe 
afvalinzameling

Bewoners uit Erven, Emmelhage en Het 
Waterland, Nagele en Tollebeek.

35 aanmeldingen: Werk en klankbordgroep.
Klankbordgroep: beoordeling plan en input.
Werkgroep voor concrete planvorming.

   



Proces werk/klankbordgroep 
5 bijeenkomsten: bewoners, HVC en gemeente 

inclusief werkbezoek aan afvalbedrijf Rova.
April 2014: voorkeur uitgesproken voor 4 

containers.
Plan gemaakt door HVC met input bewoners.
Plan werk/klankbordgroep gepresenteerd aan: 

    1. Dorpsverenigingen Nagele en Tollebeek.      

    2. Wijkplatform Emmelhage en Het Waterland.

    3. Bijeenkomst Erven, buitengebied en verenigingen 



Rol van werk/klankbordgroep.

Mee gesproken over afwikkelen inzamelproef.
Anders inzamelen van klein chemisch afval. 
 Input en keuze voor nieuwe manier van afval 

inzamelen.
Meedenken/praten over invoering nieuwe manier 

afval inzamelen.
 In de toekomst klankborden. 



Afval inzamelen(1): Wat wenst u?

4 containers aan huis, ook buitengebied.
Verlagen inzamel frequentie restafval.
Keuze formaat containers/delen met buren.
Extra container grondstoffen (gft, papier, kff). 
Kunststof verpakkingen samen met drankkartons 

inzamelen (later mogelijk ook blik).
Sticker met barcode: saneren illegale containers.
Kosten neutraal uitvoeren.
Resultaat scheiding doelstelling: 61%
Voorkeur van werk/klankbordgroep en college.

 



Afval inzamelen(2): Wat wilt u?

3 containers (oud papier, gft en mix kunststof/ 
drankkartons) inzamelen aan huis.

Omgekeerd inzamelen: restafval ondergronds 
brengen.

Buitengebied 4 containers.
Kosten neutraal uitvoeren.
Resultaat 62%
Veel weerstand van bewoners.
Geen voorkeur klank/werkgroep en college.



Financieren containers: wat vindt u?
1.  Financieren door HVC: vergoeding voor huur en  

     onderhoud in DienstVerleningsOvereenkomst HVC.

2.  Zelf financieren in containers.
Europese aanbesteding van containers.
Betreft kosten weinig verschil tussen beiden.
Advies extern onderzoek: zelf financieren.
College wil bewegingsvrijheid: zelf investeren in 
containers. 



Maatschappelijke organisaties: wat 
wenst u?

Het college opteert voor afkoop regeling voor 2 of 3 
jaar voor maatschappelijke organisaties.

 Inzamelen van afvalstromen zoals: afgewerkt vet, 
telefoons, metalen, klein elektronica, textiel. Bij 
hoogbouw en dorpen.



Vragen?
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