
 

*Z007AB3A0E2* 1 

 
  

Nr. BW-09-00911 

B&W 05-01-2010 

Rcie R&W 26-01-2010 

Openbare Werken3. B&W / Raad\911S. van der PolsRaadsvoorstel 

Voorstel voor de vergadering van de raad van: 11-02-2010 

    

Agendanummer:Agendanummer:Agendanummer:Agendanummer: 11 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Beleidsplan "inzameling huishoudelijke afvalstoffen Hillegom 2010-2020" 

 

 

Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten:     

1. Het beleidsplan “inzameling huishoudelijke afvalstoffen 2010-2020” vast te 

stellen. 

2. De verbeterpunten uit het beleidsplan mee te nemen in de kadernota 2011. 

 

 

Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling:     

- In een raamovereenkomst tussen VROM, VNG en bedrijfsleven is vastgelegd dat 

gemeenten per 1 januari 2010 verplicht zijn tot gescheiden inzameling van 

kunststof verpakkingen. 

- Het beter scheiden van deze afvalstroom is een beleidslijn/doelstelling uit ons 

milieubeleidsplan 2008-2011. 

- Hillegom heeft een, in augustus 2009, vastgestelde afvalstoffenverordening en 

bijbehorend uitvoeringsbesluit. 

- Afvalinzameling is een wettelijke taak van de gemeente. 

- In het LAP (Landelijk Afvalstoffenplan) van het VROM worden de 

responsdoelstellingen (papier, glas, etc.) aangegeven. 

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Op 12 november 2009 is de nota besproken in de raadsvergadering. Inmiddels is er een 

duidelijker financiële uitwerking en is het onderzoek naar papierscheiding bij hoogbouw 

uitgevoerd. Wij bieden de nota nu opnieuw ter vaststelling aan. 

 

Het huidige afvalbeleid is gebaseerd op een beleidsnota uit 1996. Belangrijke doelstelling 

uit dit beleid was het terugdringen van de afvalstroom, middels bronscheiding, zonder 

dat dit tot hogere kosten zou gaan leiden. Dit beleid heeft tot een goed resultaat geleid. 

Zowel landelijk als lokaal spelen ontwikkelingen die aanleiding geven het huidige beleid 

te actualiseren. Hierbij noemen we de wettelijke plicht van het gescheiden inzamelen van 

kunststof verpakkingsmateriaal en het verbeteren van het gescheiden inzamelen van het 

overige huishoudelijk afval. 
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Daarnaast hebben we de ambitie om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. 

Het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte kan door de bestaande 

wijkcontainers (glas, papier en textiel) ondergronds te brengen.  

Op de inspraakavond van het beleidsplan ging de voorkeur, ondanks de bijbehorende 

stijging van de afvalstoffenheffing, uit naar deze maatregel. 

De informatie- en inspraakavond in september 2009 heeft een belangrijke inbreng 

gehad bij het bepalen van de afvalvisie en de bijbehorende verbetermaatregelen. 

Uit een recente sorteeranalyse (onderzoek december 2009) blijkt dat er bij hoogbouw 

nog 20% oud papier in de restafvalstroom zit. Samen met gebouwbeheerders gaan we 

dit verbeteren. 

We merken op dat dit beleidsplan beschreven is voor de huidige situatie (eigen 

uitvoeringsdienst) maar ook past in een mogelijke uitbesteding van taken van de 

afdeling Openbare Werken. 

 

Wat gaan we doen: 

1. Het huis aan huis inzamelen van kunststof verpakkingsmateriaal. In de raads-

vergadering van 12 november 2009 is dit reeds vastgesteld. De start is op  

5 februari 2010. 

2. Het vervangen van de bestaande wijkcontainers (papier, glas en textiel) door 

ondergrondse containers. 

3. Rolcontainers voor oud papier, voor laagbouw alsook voor hoogbouw, 

beschikbaar stellen. Het gebruik van deze containers is voor de Hillegomse 

huishoudens vrijwillig en kosteloos. 

4. Naast de bestaande legitimatie ook een eenvoudige registratie van de 

aanbieders en het aangeboden afval op de gemeentewerf. We voeren géén 

pasjessysteem in. Dit wordt pas passend bij voldoende schaalgrootte. 

5. Het verbeteren van het scheidingsgedrag van onze bewoners door uitgebreidere 

voorlichting en schooleducatie. We gaan meer gebruik maken van onze website 

en gemeentepagina. Met actuele thema’s vragen we ook meer aandacht in De 

Hillegommer. 

6. Het gescheiden inzamelen van GFT te verhogen door een betere wijkindeling en 

door het tarief van de grote 240 liter gft-container te verlagen naar hetzelfde 

tarief als de kleinere gft-container. 

7. Door periodiek onderzoek van het restafval (sorteeranalyses) nagaan of de 

restafvalstroom nog beter gescheiden kan worden. Afgelopen december hebben 

we de meest recente uitgevoerd. Deze is als bijlage toegevoegd. 

8. Textielinzameling verbeteren door ook twee keer per jaar ook huis aan huis in te 

zamelen. 

 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1. Door het vaststellen van het afvalstoffenbeleidsplan met de daarbij behorende 

visie en maatregelen gaan we de (gemeentelijke) milieudoelstellingen uit het LAP 

(landelijk afval plan) realiseren. 
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2. De ondergrondse wijkcontainers worden ten laste gebracht via een structurele 

verhoging van de afvalstoffenheffing, vanaf 1 januari 2011, van € 10,- per 

huishouden. 

3. Dit beleidsplan is reeds in de vergadering van 12 november 2009 behandeld. De 

besluitpunten (duidelijkere financiële uitwerking en onderzoek naar 

papierscheiding bij hoogbouw) van de raad zijn verwerkt in dit raadsvoorstel. 

    

    

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking: 

Algemeen: Behalve de ondergrondse wijkcontainers worden de andere actiepunten 

gedekt door lagere verbrandingskosten van het restafval of hogere inkomsten van de 

gescheiden stromen (papier, textiel). De maatregelen worden dan budgettair neutraal 

uitgevoerd. 

 

Dekking per maatregel: 

1. De kosten voor de inzameling van kunststoffen worden gedekt door de 

vergoedingen van Nedvang. Dit is reeds vastgesteld in de raad van 12 november 

2009. 

2. Het vervangen van de bestaande containers worden gedekt door de afvalheffing 

structureel te verhogen met € 10,- per huishouden. 

3. De kosten voor de aanschaf van papiercontainers worden gedekt door lagere 

verwerkingskosten van het restafval (minder papier) en de toegenomen 

opbrengsten van het oud papier. Voor het onderzoek naar betere 

papierscheiding bij hoogbouw is door de raad (besluit 12 november 2009) reeds 

een budget beschikbaar gesteld. 

4. De eenvoudige registratie op de gemeentewerf voeren we uit binnen de 

bestaande formatie. 

5. De kosten voor voorlichting en educatie dekken we door lagere 

verwerkingskosten van afval. 

6. De kosten voor de aanschaf van de extra GFT-containers worden gedekt door 

lagere verwerkingskosten van het restafval. 

7. De kosten voor de sorteeranalyses zijn onderdeel van het VAB-contract met De 

Meerlanden. 

8. De kosten voor het huis aan huis inzamelen van textiel worden verrekend met 

de hogere opbrengsten van het textiel. 

 

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Niet hoog. Besluitvorming over de inzameling van kunststof heeft plaatsgevonden. 

Besluitvorming over de nota vóór de discussie over de kadernota is nodig. 
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Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Het is nog onduidelijk of de inzameling van kunststoffen in Nederland succesvol wordt. 

Vooralsnog is het landelijk beleid (o.a. de kostenvergoedingen voor de gemeenten) voor  

de komende jaren (tot 2012) vastgesteld. Op langere termijn zijn wijzigingen in (landelijk) 

beleid of vergoedingen niet uitgesloten. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  drs. A. Mans  

secretaris voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ter inzage gelegd: 

- Beleidsplan (herziening) inzameling huishoudelijk afvalstoffen Hillegom 2010-2020 dd 01-12-2009 

- Beschrijving en evaluatie afvalverwijdering gemeente Hillegom 2008 dd. 22-09-2009 

- Sorteeranalyse huishoudelijk restafval 2009 dd december 2009 


