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1 Waar staan we nu?  

 
1.1 Inleiding 

Ons huidige afvalbeleid is gebaseerd op een nota uit 1996. Zowel landelijk als lokaal speelt echter 
een aantal ontwikkelingen welke aanleiding geven het huidige beleid te actualiseren. Deze ontwikke-
lingen hebben onder andere betrekking op de verplichting tot gescheiden inzameling van kunststof 
verpakkingen en op het verbeteren van de kwaliteit openbare ruimte middels het plaatsen van on-
dergrondse containers. Ook het milieubeleidsplan dat we in 2008 samen met de gemeenten Lisse 
en Noordwijkerhout hebben geschreven voor de periode 2008- 2011 speelt hierin een rol. 
 
 
1.2 Evaluatie huidige afvalverwijdering 

In de periode maart-mei 2009 hebben we de huidige inzamelmethodes en -resultaten op het gebied 
van huishoudelijk afval in Hillegom beschreven en geëvalueerd. De resultaten staan beschreven in 
het rapport ‘Beschrijving en evaluatie afvalverwijdering gemeente Hillegom 2008’. De belangrijkste 
conclusies uit deze beschrijving en evaluatie van de huidige afvalverwijdering staan hieronder sa-
mengevat: 
 De totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval in onze gemeente ligt boven de ingeza-

melde hoeveelheid in gemeenten uit dezelfde stedelijkheidsklasse (klasse 3). Met name de inge-
zamelde hoeveelheden huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval zijn relatie hoog. 
Het scheidingspercentage ligt daarentegen lager dan bij vergelijkbare gemeenten.  

 We voldoen met een scheidingspercentage van 48% nog niet aan de doelstelling voor stedelijk-
heidsklasse 3 (56%). 

 We voldoen nog niet aan de landelijke inzamelrichtlijn voor GFT-afval en oud papier en karton. 
Voor textiel en KCA hebben we in 2008 bijna de inzamelrichtlijn gehaald en voor glas ligt het 
gemiddeld inzamelresultaat ruim boven de inzamelrichtlijn. 

 De invoering van het gedifferentieerde tarief voor de restafvalcontainer in 1996 heeft niet geleid 
tot een afname van het gemiddelde aanbod restafval per inwoner.  

 De bijdrage van de retourette aan de afvalscheiding is met 143 ton in 2008 relatief klein (2%). 
 Monitoring van de inzameling van huishoudelijke afvalstromen vindt plaats door registratie van 

de ingezamelde hoeveelheden per afvalstroom. De mate waarin de verschillende herbruikbare 
afvalstromen nog in het restafval aanwezig zijn, is niet bekend, aangezien we tot op heden geen 
sorteeranalyses uit laten voeren. 

 De afvalstromen puin en grof tuinafval worden op de gemeentewerf niet alleen door huishou-
dens, maar ook door gemeentelijke diensten en aannemers aangeboden. Het aanbod van huis-
houdens is gebaseerd op schattingen. 

 De openingstijden van de gemeentewerf zijn ruim (zes dagen per week) en bieden een hoog 
serviceniveau. Het acceptatiebeleid is vrij coulant. Met de huidige personele bezetting is toezicht 
beperkt mogelijk. 

 Het totale grofvuilaanbod ligt in onze gemeente circa 20 kg per inwoner per jaar hoger dan in 
omliggende gemeenten en vergelijkbare gemeenten (stedelijkheidsklasse 3). Mogelijk is dit een 
gevolg van oneigenlijk gebruik van deze voorziening, onder andere door inwoners uit omliggende 
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kernen, voor wie de Hillegomse gemeentewerf dichterbij ligt dan de eigen gemeentewerf en die 
in hun eigen gemeente te maken hebben met een strenger acceptatiebeleid. 

 Onze afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens is met € 238 één van de laagste in de 
regio. Gezien het hoge serviceniveau en het relatief hoge afvalaanbod, is dit opvallend. Tot op 
heden worden echter niet alle kosten gedekt door de heffing (dekkingsgraad 2009: 81,1%). Bij 
volledige dekking van de kosten stijgt de heffing tot het gemiddelde niveau in de regio (€ 290). 

 Structurele communicatie over de afvalinzameling en afvalscheiding beperkt zich tot het jaarlijks 
verspreiden van een gedrukte afvalkalender en het opnemen van een afvalkatern in de jaarlijkse 
gemeentegids. Informatieverstrekking over het hoe en waarom van afvalscheiding vindt inciden-
teel plaats via de gemeentepagina in het lokale huis-aan-huis blad (De Hillegommer). 

 Het instrument handhaving wordt ad hoc voor afvalscheiding ingezet. Het gehanteerde kaarten-
systeem wordt niet consequent toegepast en registratie vindt niet plaats. 

 
 
1.3 Totstandkoming beleidsplan 

Op basis van de resultaten van de evaluatie hebben we in een ambtelijke projectgroep eerst bepaald 
waar we de komende jaren naar toe willen. Vervolgens hebben we verschillende maatregelen uitge-
werkt die mogelijk zijn om deze ambities te realiseren. Tijdens een inloop- en inspraakavond op 8 
september jl. hebben vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, raadsleden en indi-
viduele inwoners de mogelijkheid gekregen hun voorkeur uit te spreken voor bepaalde maatregelen. 
De resultaten van deze avond hebben we verwerkt in dit beleidsplan. 
 
 
1.4 Afbakening 

Het beleidsplan beperkt zich tot de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. De inzameling van 
bedrijfsafval, markt- en evenementenafval valt buiten de reikwijdte van het beleidsplan. 
De relatie tussen de afvalinzameling en de kwaliteit van de openbare ruimte nemen we in het be-
leidsplan als aandachtspunt mee, maar de zwerfafvalproblematiek in het algemeen is buiten be-
schouwing gelaten 
Het beleidsplan beschrijft wat we willen bereiken met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. 
Daarnaast loopt binnen onze gemeente een apart traject rond de vraag hoe de inzameling van on-
der andere huishoudelijke afvalstoffen het beste georganiseerd kan worden. Leidend daarin is de 
opdracht vanuit de raad om te onderzoek welke taken door de private markt uitgevoerd kunnen wor-
den. Deze hoe-vraag wordt in het beleidsplan dan ook buiten beschouwing. 
 
 
1.5 Leeswijzer 

Na hoofdstuk 1 volgen in hoofdstuk 2 de gemeentelijke visie, uitgangspunten en doelstellingen voor 
de komende jaren. In hoofdstuk 3 presenteren we een overzicht van de regelgeving en trends op het 
gebied van afvalverwijdering en kwaliteit van de openbare ruimte. 
In hoofdstuk 4 schetsen we wat we willen en kunnen bereiken in 2009, op basis van de in hoofdstuk 
2 beschreven kaders.  
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2 Waar willen we naartoe? 

 
2.1 Inleiding 

Om concrete beleidsmaatregelen te kunnen formuleren is het van belang eerst de gemeentelijke 
visie en het kader te bepalen. Welke uitgangspunten worden gehanteerd ten aanzien van milieure-
sultaat, serviceniveau en kosten? En wat zijn de kaders voor de kwaliteit van de afvalverwijdering? 
Het vaststellen van het beleidskader is belangrijk om vraagstukken, die zich de komende jaren kun-
nen aandienen op het gebied van afvalinzameling, aan een kader te kunnen toetsen.  
 
 
2.2 Visie 

We willen, zoals beschreven in het gemeenschappelijke milieubeleidsplan, samen met de gemeen-
ten Noordwijkerhout en Lisse werken aan een leefbare en duurzame regio, waarbij de gezondheid 
van de inwoners en een goede leefomgeving centraal staan. Het afvalbeleid heeft een directe relatie 
met de kwaliteit van de leefomgeving en met duurzaamheid. Een goede leefomgeving houdt in dat 
bewoners en gebruikers van de openbare ruimte hun (leef)omgeving als herkenbaar, prettig, schoon 
en aantrekkelijk ervaren, zodat ze er graag wonen, werken en verblijven. We kunnen bijdragen aan 
een duurzame leefomgeving door te streven naar het beperken van de milieudruk op lokaal niveau. 
Daarom werken wij aan een adequaat afvalbeheer met daarbij aandacht voor de klimaataspecten 
van de afvalinzameling. 
Scheiding en hergebruik van afvalstoffen zijn belangrijke instrumenten om primaire (en soms 
schaarse) grondstoffen te besparen. Daarom onderzoeken en stimuleren wij het scheidingsgedrag 
en spelen hierop in met een integrale aanpak van goede voorzieningen, voorlichting en handhaving. 
Harde randvoorwaarden in ons beleid zijn goede en betaalbare service voor de burger en het voor-
komen van afwenteling op de regio en volgende generaties.  
Binnen dit kader streven we naar het verder verbeteren van afvalscheiding en afvalaanbieding. We 
blijven werken aan een schone gemeente waarin afval efficiënt en kosteneffectief wordt ingezameld 
met goede scheiding en waarbij afval van buiten de gemeentegrenzen wordt geweerd. We willen 
een gemeente zijn waarin burgers en ondernemers zich medeverantwoordelijk voelen èn zich inzet-
ten voor het schoonhouden van hun omgeving. 
 
 
2.3 Beleidsuitgangspunten 

Onze beleidsuitgangspunten hebben we als volgt verwoord. 
 
2.3.1 Milieuresultaat, service en kosten 
Elke euro kunnen we maar één keer uitgeven en daarom is bij elke keuze steeds een zorgvuldige 
afweging nodig tussen de kosten, het serviceniveau en het milieuresultaat. Ook het effect op de 
kwaliteit van de openbare ruimte vinden we van belang om in deze afweging te betrekken.  
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Milieuresultaat 
We streven naar verdere verbetering van de afvalscheidingsresultaten en richten ons hierbij met 
name op de afvalstromen waarbij we ten opzichte van gemeenten uit dezelfde stedelijkheidsklasse 
een minder goed scheidingsresultaat behalen. Ook kijken we naar de mate waarin de herbruikbare 
afvalstromen nog in het restafval aanwezig zijn.  
De verbeterinspanningen worden gericht op die afvalfracties die ‘aantikken’ en waarvan we inschat-
ten dat met een beperkte inspanning een substantiële hoeveelheid extra gescheiden ingezameld 
kan worden (goed milieurendement). 
 
We beperken ons bij de invoering van nieuw te scheiden afvalfracties tot die fracties, waarvan het 
milieurendement bewezen is ten opzichte van de restafvalverbranding, waarvan de scheiding (voor 
of na inzameling) technisch goed mogelijk is en waarvan de financiële consequenties op voorhand 
duidelijk en interessant zijn. 
 
Preventie ofwel het voorkomen van het ontstaan van afval, staat bovenaan op de ladder van Lan-
sink. We hebben met name de instrumenten gedifferentieerd tarief, communicatie en educatie tot 
onze beschikking om de inwoners te stimuleren tot afvalpreventie, en deze instrumenten zullen dan 
ook goed ingezet en geprofessionaliseerd moeten worden. 
 
Service- en voorzieningenniveau 
Afval hoort niet op straat. Daarom hanteren we een hoog serviceniveau, maar we combineren dit wel 
met goede communicatie en handhaving ten aanzien van overtreders. Oneigenlijk gebruik van de 
inzamelvoorzieningen voor huishoudens moet zoveel mogelijk worden voorkomen. 
 
Voor inzamelmethodes die slechts door een beperkte groep gebruikt worden en/of relatief veel kos-
ten wordt nader bekeken of er betere alternatieven zijn om dit afval op een goede manier gescheiden 
aan te kunnen bieden (om te voorkomen dat dit afval in het restafval terecht komt).  
 
Bij toepassing van een brengsysteem op wijkniveau is de keuze voor een logische en strategische 
locatie meer van belang dan de dichtheid waarin de voorzieningen worden geplaatst. Gelet moet 
worden op het feit dat ouderen en mensen met een lichamelijke beperking, die niet van de mogelijk-
heid gebruik kunnen maken om naar de gemeentewerf te gaan, toch de mogelijkheid geboden wordt 
om hun afval gescheiden in te leveren in Hillegom.  
 
Voorzieningen in de openbare ruimte zijn in principe vrij toegankelijk en zullen niet worden afgeslo-
ten. Alleen op verzoek en met goede reden worden containers afgesloten middels pasjes of sleutels, 
om zo een einde te kunnen maken aan het oneigenlijk gebruik van deze voorzieningen. 
 
De voorzieningen voor het aanbieden van afval zijn in principe bestemd voor de huishoudens van 
Hillegom. Onze KWD-klanten (kantoren, winkels en diensten) mogen eveneens kosteloos gebruik 
maken van deze voorzieningen voor het gescheiden aanbieden van afval, voor zover het afvalstro-
men betreft die onze gemeenschap geen geld kosten (glas, papier/karton). 
 
De afvalinzameling kan niet bij elk type woning op dezelfde manier worden uitgevoerd. We kiezen 
voor inzamelvoorzieningen die enerzijds de bewoner stimuleren tot optimaal scheidingsgedrag en 
anderzijds tot een kwalitatief goed beeld van de openbare ruimte. Landelijk is de ervaring dat toe-
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passing van individuele inzamelmiddelen (minicontainers) tot het beste scheidingsgedrag leidt. Om 
deze reden schakelen we niet voor alle woningtypen over op ondergrondse containers. 
 
Voor nieuwbouw en grootschalige renovatie hanteren we de volgende uitgangspunten: 
 laagbouw / benedenwoningen met tuin: minicontainers voor GFT- en restafval; 
 woongebouwen (volgens de definitie van het Bouwbesluit 2003): containers voor restafval, GFT 

en bij voorkeur ook voor papier op eigen perceel; inpandig of ondergronds. De kosten voor de 
containers en plaatsing zijn voor de projectontwikkelaar1.  

 wijkvoorzieningen voor papier, glas en textiel zoveel mogelijk ondergronds. 
Voor zover projectontwikkelaars, woningcorporaties en/of VVE’s een verzoek willen indienen voor 
een ondergrondse container bij woongebouwen, geldt een aparte procedure, die ook omschreven 
staat in het Bouwbesluit 2003. 
 
Kwaliteit van de openbare ruimte 
We hechten veel waarde aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Op een aantal locaties wordt nu 
regelmatig afval naast de verzamelcontainers geplaatst. Dit tast het beeld van de openbare ruimte 
aan, leidt tot zwerfafval, tot ergernis bij de inwoners en tot problemen bij de inzameling. 
We zetten communicatie, educatie, participatie en handhaving in een doelmatige mix in op die plek-
ken waar bijplaatsing van afval structureel tot overlast leidt. 
 
Bovengrondse containers doen vaak afbreuk aan een goede beeldkwaliteit. Daarom schakelen we 
op de milieuparkjes, waar containers staan voor papier, glas en textiel, de komende jaren over op 
ondergrondse containers. 
In overleg met de woningcorporaties onderzoeken we eventuele alternatieven voor de bovengrondse 
containers voor GFT- en restafval bij flatcomplexen. Gezien ons motto ‘Afval hoort niet op straat’ 
zetten we hierbij in op het creëren van een inpandige of ondergrondse oplossing. 
 
Specifiek voor zwerfafval gaan we in 2010 ambities formuleren voor de gewenste schoonheids-
graad: aan welke beeldkwaliteit moet een gebied voldoen? 
 
Kosten 
Voor 2009 en 2010 ligt het financiële kader met betrekking tot de inzameling van huishoudelijke af-
valstoffen vast. Er mogen geen meerkosten verbonden zijn aan de verbetering van de afvalverwijde-
ring in het nieuwe beleidsplan. In de afweging hoe de beperkte financiële middelen het beste kunnen 
worden ingezet, speelt het verwachte rendement dus een belangrijke rol: wat kost het om de verbe-
tering uit te voeren en wat levert het op, zowel in termen van milieuresultaat en service als in (ver-
meden) kosten en effect op de kwaliteit van de openbare ruimte. 
 
 

                                                   
1 We moeten nog bepalen hoe we in dat geval de service en het onderhoud het beste kunnen regelen. 
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2.3.2 Overige uitgangspunten 
 
Integrale aanpak 
Het resultaat van initiatieven op het gebied van afvalpreventie, afvalaanbieding en gescheiden inza-
meling wordt grotendeels bepaald door het gedrag van burgers. Om het gewenste gedrag te berei-
ken is het van belang dat alle beschikbare beleidsinstrumenten (communicatie, educatie, participa-
tie, voorzieningen, uitvoering, regelgeving, handhaving) in voldoende mate worden ingezet. Verbete-
ring van voorzieningen heeft alleen effect als ook de kennis en houding gevoed worden. Voor de 
afvalstromen waarvoor de inzet van de beleidsinstrumenten tot nu toe niet optimaal is geweest, stre-
ven we verbetering van afvalaanbieding en –scheiding allereerst na via een afgewogen en doelmati-
ge inzet van voorzieningen, communicatie/educatie, participatie en regelgeving/handhaving. Tevens 
moet er een goede onderlinge afstemming van alle onderwerpen plaatsvinden. 
 
Samenwerking binnen de regio 
Het beleidsplan ‘inzameling huishoudelijke afvalstoffen’ sluit qua doelstellingen en maatregelen aan 
op de doelen en maatregelen uit het Milieubeleidsplan, dat we in 2008 samen met de gemeenten 
Lisse en Noordwijkerhout hebben geschreven voor de periode van 2008 tot en met 2011. 
Daarnaast willen we zoveel mogelijk aansluiting vinden binnen de VAB-regio (regio Vuilafvoerbedrijf 
Duin- en Bollenstreek). Binnen de VAB-regio wordt momenteel nagedacht over de beste methode 
voor kunststofinzameling en wordt de uitvoering van jaarlijkse sorteeranalyses voorbereid. 
 
Uitbesteding buitendienst 
Hillegom wil een regiegemeente zijn. Uitvoerende taken (onder bepaalde voorwaarden) worden in 
principe uitbesteed. Een professionelere opdrachtgeverrol is daarbij van belang.  
 
Sturen op resultaat 
In lijn met de landelijke tendens willen we sturen op resultaat in plaats van op inspanning. Het ma-
ken van duidelijke afspraken het opstellen van prestatie-indicatoren waarop getoetst kan worden is 
hierbij van belang. Ook het monitoren van deze prestatie-indicatoren is nodig om een vinger aan de 
pols te houden.  
 



 

 8 

3 Met welke regelgeving en ontwikkelingen moeten we re-
kening houden? 

 
3.1 Inleiding 

Op het gebied van afvalverwijdering en afvalscheiding zijn diverse ontwikkelingen gaande die van 
invloed (kunnen) zijn op de toekomstige doelen van afvalscheiding en/of op de wijze van afvalinza-
meling. In dit hoofdstuk behandelen we de regelgeving en trends waarmee we voor de toekomst re-
kening moeten houden. 
 
 
3.2 Regelgeving 

De regelgeving rond de inzameling en afvoer van huishoudelijk afval is op de volgende punten ge-
wijzigd of nog in ontwikkeling: 
 verruiming gemeentelijke bevoegdheid bij GFT-inzameling; 
 besluit verpakkingen (o.a. gescheiden inzameling kunststof verpakkingen); 
 Landelijk Afvalbeheerplan (LAP-2); 
 nieuwe EU-kaderrichtlijn. 
 
3.2.1 Verruiming gemeentelijke bevoegdheid bij GFT-inzameling 
Sinds januari 1994 moeten gemeenten GFT-afval gescheiden inzamelen en vervolgens verwerken 
tot compost. Er is nu een wetswijziging voorbereid die de verruiming van de inzamelmogelijkheden 
van het GFT regelt en die naar verwachting in 2009 wordt vastgelegd.  
De volgende onderwerpen komen hier onder meer aan bod: 
 gemeenten mogen zelf de frequentie van GFT-inzamelen bepalen (bijv. in winterperiode over-

slaan of 1x per maand ophalen); 
 gemeenten mogen inzameling beperken tot specifieke fracties van het GFT (bijv. alleen tuinaf-

val); 
 gemeenten mogen ook andere stromen tegelijk met het GFT-afval inzamelen (bijv. luiers). 
Ons verwerkingscontract voor GFT loopt pas in 2016 af. Ter voorbereiding op het nieuwe contract 
zal in 2014-2015 een kostenafweging gemaakt moeten worden op basis van het tariefverschil tussen 
GFT- en restafvalverwerking, inzamelkosten en kapitaallasten van inzamelmiddelen. Naast deze 
kostenafweging kunnen ook andere zaken (mede) bepalend zijn, zoals milieuaspecten (emissies, 
duurzaamheid, rijafstanden). 
 
3.2.2 Besluit verpakkingen (januari 2006)  
In het Besluit verpakkingen is de verantwoordelijkheid van de producenten geregeld voor de ge-
scheiden inzameling van verpakkingen, zowel van huishoudens als van bedrijven. Verpakkingen 
zijn: 
 “ alle producten, van grondstoffen tot afgewerkte producten over het gehele traject van producent 
tot gebruiker of consument, waaronder begrepen wegwerpartikelen, vervaardigd van materiaal van 
welke aard ook, die als verpakking kunnen worden gebruikt met het oog op het insluiten, bescher-
men, verladen, afleveren of aanbieden van stoffen, preparaten of andere producten. ”  
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Sinds 1 januari 2006 geldt nieuwe wetgeving voor verpakkingsafval. Dit is het Besluit beheer ver-
pakkingen en papier en karton, kortweg het Besluit Verpakkingen. Het Besluit vervangt het Conve-
nant Verpakkingen. Het belangrijkste verschil tussen het Besluit Verpakkingen en het convenant is 
dat gemeenten en bedrijven niet langer samen verantwoordelijk zijn voor de verwerking van verpak-
kingsafval.  
 
Het nieuwe Besluit legt alle verantwoordelijkheid voor inzameling en recycling bij het bedrijfsleven. 
Ook dragen bedrijven voortaan de kosten voor de gescheiden inzameling van verpakkingen uit huis-
houdens via de zogenaamde verpakkingsbelasting waarvan een deel naar de staatskas gaat en een 
deel in het ‘Afvalfonds’ komt. Vanuit dit fonds ontvangen de gemeenten een vergoeding voor ge-
scheiden ingezamelde verpakkingen (papier, glas, metalen, kunststof). 
 
In een raamovereenkomst tussen VROM, VNG en bedrijfsleven is vastgelegd dat gemeenten per 1 
januari 2010 verplicht zijn tot gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen. De inzameling van 
deze afvalstroom is nieuw in Nederland. Nedvang, de organisatie waarin een groot deel van het ver-
pakkend bedrijfsleven is vertegenwoordigd, is in april 2007 in diverse gemeenten in Nederland ge-
start met proeven om hier ervaring mee op te doen. Op basis van de evaluatie (december 2008) is 
onder andere de definitieve hoogte van de inzamelvergoeding bepaald. Gemeenten die in 2009 in 
de hele gemeente starten met gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval, kunnen via 
Nedvang de volgende vergoedingen ontvangen: 
 een vergoeding van € 475 per ton voor de inzameling van kunststoffen (herijking eind 2010); 
 een eenmalige aanvullende opstartvergoeding van € 0,54 per inwoner; 
 een vergoeding voor de communicatie van € 0,11 per inwoner en  
 een eenmalig communicatiepakket ter waarde van € 0,43 per inwoner;  
 een transportvergoeding van € 1,50 per ton per gereden km vanaf gemeentegrens tot het door 

het verpakkend bedrijfslevens Nedvang aangewezen overslagpunt (enkele reis); 
 indien van toepassing een vergoeding van € 100 per ton voor de sortering van kunststoffen. 
 
Nu is het aan de gemeenten zelf om te bepalen hoe zij de kunststoffractie in willen gaan zamelen: 
via een haalsysteem, een brengsysteem of een combinatie van beide.  
 
3.2.3 LAP-2 
De belangrijkste milieudoelstellingen in Nederland zijn vastgelegd in het LAP (Landelijk Afvalbeheer 
Plan). Omdat het huidige LAP in maart 2009 zijn geldigheid verloren heeft, is het opstellen van het 
Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021 (LAP2) inmiddels in een vergevorderd stadium. Waar LAP-1 
uitging van sectorplannen voor specifieke afvalstromen, vooral gericht op de verwerking, wordt in 
LAP-2 de ketenintegratie veel meer gestimuleerd. De gedachte hierbij is dat een positieve ingreep in 
het ene deel van de keten niet een veel negatiever effect mag hebben in een ander deel van de ke-
ten. Een verkennend onderzoek (april 2008) heeft geleid tot de volgende (eerste) conclusies: 
 afvalstromen met grote volumes en weinig scheiding: zet in op preventie, bronscheiding en ver-

volgens hoogwaardige toepassing (bijvoorbeeld: (grof) huishoudelijk restafval en steenachtig 
bouw en sloopafval); 

 afvalstromen met materiaalketens: zet in op ketenbeleid en recycling en vermindering van con-
sumptie (bijvoorbeeld: metalen, papier/karton en GFT-afval); 
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 afvalstromen met grote energievraag tijdens de gebruiksfase: zet in op energie-efficiënte, zonder 
dat dit een negatief effect heeft op de afvalverwerking (bijvoorbeeld: WEB, textiel en tapijt); 

 afvalstromen met schadelijke emissies tijdens verwerking; zet in op technische maatregelen en 
verbetering van het inputmateriaal (bijvoorbeeld: gips en batterijen). 

In LAP-2 zal in ieder geval opgenomen worden dat gemeenten ook kunststof verpakkingen geschei-
den moeten inzamelen. 
 
3.2.4 Nieuwe EU-kaderrichtlijn 
De nieuwe kaderrichtlijn geeft duidelijkheid over definities, geeft basisregels voor alle andere onder-
delen van de EU-wetgeving met betrekking tot afval en bevat de volgende doelstellingen voor 2020: 
 recycling van 50% van al het papier, metaal, glas en soortgelijke items uit huizen (nu 27%); 
 recycling van 70% van ongevaarlijk bouw- en sloopafval. 
Lidstaten moeten afval managementplannen en afvalpreventieprogramma’s opstellen. Indien nodig 
zal de Europese Commissie eind 2014 een kader opstellen voor afvalpreventie. 
Op welke wijze de Nederlandse overheid uitvoering zal geven aan deze nieuwe kaderrichtlijn en tot 
welke scheidings- en hergebruiksdoelstellingen dit zal leiden, is op dit moment nog niet aan te ge-
ven. 
 
 
3.3 Landelijke ontwikkelingen 

3.3.1 Mechanisatie en automatisering 
Door ontwikkelingen op het gebied van huishoudelijke afvalinzameling is de afvalinzameling de afge-
lopen jaren sterk gemechaniseerd. Deze ontwikkelingen zijn onder andere; stijgende personeelslas-
ten, hoge ziektepercentages, toenemende aandacht voor arbeidsomstandigheden en technologische 
ontwikkelingen.  
Daarnaast is door de professionalisering van de gemeente als opdrachtgever ook de gegevensver-
werking steeds verder geautomatiseerd, waardoor informatie sneller en transparanter verwerkt kan 
worden. 
Mechanisatie en automatisering zorgen ervoor dat de inzameling kapitaalintensiever wordt, maar dat 
de kosten per aansluiting in de regel wel dalen, omdat er bespaard wordt op stijgende arbeidskos-
ten. 
 
3.3.2 Aandacht voor klimaat 
Klimaatverandering heeft grote impact op mens en natuur. De belangrijkste oorzaak van de huidige 
veranderingen is de mens, volgens de meeste wetenschappers. Nederland maakt zich sterk om kli-
maatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan en ons land aan te passen aan de veranderingen. 
Voor afval betekent dit dat we echt in de preventieve fase moeten gaan zitten; voorkomen dat voed-
sel afval wordt. 
 
3.3.3 Cradle-to-cradle 
Cradle-to-Cradle (C2C) is een concept van Michael Braungart en William McDonough. Dit concept is 
gebaseerd op het idee dat afval voedsel is en dat afval dus de grondstoffen levert voor nieuwe pro-
ducten. Producten worden in het C2C concept zo geproduceerd dat ze volledig recyclebaar zijn. Het 
C2C ontwerpconcept gaat uit van veilige en schone grondstoffen. C2C producten moeten, wanneer 
ze eenmaal worden afgedankt, volledig uit elkaar te halen zijn, zodat de elementen kunnen worden 
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teruggegeven aan biologische of technische kringlopen. C2C producten zijn bio-afbreekbaar of laten 
zich voor 100% opnieuw gebruiken als grondstof voor nieuw producten, zonder kwaliteitsverlies. 
Downcycling maakt in dit geval dus plaats voor upcycling. 
 
C2C wint steeds meer terrein. Michael Braungart en William McDonough worden overal ter wereld 
ingeschakeld om hun C2C-principe in te zetten voor stedenbouw, de (her)inrichting van fabrieksloca-
ties en productieprocessen en het ontwerpen van nieuwe materialen die geschikt zijn voor bio- en 
technokringlopen. 
 
Als C2C doorzet zal er in de toekomst minder afval ontstaan en dus zal er minder afval ingezameld 
hoeven worden. Dit zal niet binnen afzienbare tijd gebeuren, de volledige acceptatie implementatie 
van deze denkwijze zal naar verwachting nog jaren in beslag nemen. 
 
3.3.4 Economische ontwikkelingen 
Op dit moment halen gemeenten veel opbrengsten uit het inzamelen van oud papier en karton. Maar 
door de economische crisis zijn de prijzen voor oud papier en karton sterk dalende2. In Nederland is 
onder andere geconstateerd dat commercieel huis-aan-huis drukwerk achterblijft, dat kranten dunner 
worden en dat minder mensen zich erop abonneren. De markt is momenteel irrationeel en onvoor-
spelbaar te noemen.  
Onduidelijk is hoe lang deze situatie zal duren, wanneer de markt weer zal aantrekken en tot welke 
marktprijs dit uiteindelijk zal leiden. 
 
 
3.4 Regionale ontwikkelingen 

Milieubeleidsplan 
We hebben in 2008 samen met de gemeenten Lisse en Noordwijkerhout een milieubeleidsplan ge-
schreven voor de periode van 2008 tot en met 2011. De ambitie van de colleges is een leefbare en 
duurzame gemeente waarbij de gezondheid van de inwoners en een goede leefomgeving centraal 
staan. Specifiek voor het thema afval zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 
 We hebben als plicht de verschillende fracties van het huishoudelijk afval in te (laten) zamelen en 

op een goede manier te (laten) verwerken. Naast de uitvoerende taken (de feitelijke inzameling) 
liggen hier ook beleidsmatige taken zoals monitoren en voorlichting. 

 Verbetering scheiding van huishoudelijk afval, door: 
1. jaarlijks scheidingsgedrag inwoners onderzoeken (inventariseren hoeveel per fractie wordt in-

gezameld, desgewenst een sorteeranalyse uitvoeren); 
2. voorlichting geven naar aanleiding van punt 1. 

 Vanaf 2010 voldoen aan de landelijke doelstellingen voor het scheiden van afval. 
 

                                                   
2 Bron: FNOI 
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3.5 Lokale ontwikkelingen 

Lokaal spelen de volgende onderwerpen: 
 Integraal beleid. Goede onderlinge afstemming van alle onderwerpen; 
 Uitbesteding taken Openbare Werken. In de eerste helft van 2009 is een onderzoek uitgevoerd 

naar het functioneren en de toekomst van de gemeentelijke beheer- en onderhoudstaken. Op 
basis van de resultaten zal het gemeentebestuur uiteindelijk een keuze maken over het al dan 
niet uitbesteden of op afstand zetten van deze taak. 

 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte. In nieuwbouwgebieden wordt reeds rekening gehouden 
met de aanleg van ondergrondse wijkvoorzieningen voor papier, glas en textiel. De lokale wo-
ningcorporatie heeft aangegeven het realiseren van ondergrondse containers bij haar wooncom-
plexen wenselijk te vinden en hier ook aan mee te willen werken. 

 Er is een particulier initiatief om in 2009 een kringloopwinkel te realiseren op Het Palet 1 in de 
wijk Elzenbroek in Hillegom. 
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4 Wat willen en kunnen we bereiken en hoe? 

 
4.1 Inleiding 

Realistische en betaalbare ambities: dat is de insteek die we gekozen hebben voor de komende ja-
ren. Voor de jaren 2009 en 2010 staat het financiële kader al vast en is de daarin gerealiseerde fi-
nanciële ruimte voor maatregelen op het gebied van afval, beperkt. Voor de jaren erna kan voor 
nieuwe maatregelen nog dekking gezocht worden in de programmabegroting of in het pakket van 
gemeentelijke heffingen. 
Allereerst presenteren we hier onze beleidsdoelstellingen voor de periode 2010-2014. Vervolgens 
geven we aan welke verbetermaatregelen nodig zijn om deze doelen ook te kunnen behalen. Ten-
slotte geven we een overzicht van de financiële consequenties van deze maatregelen. 
 
 
4.2 Beleidsdoelstellingen 

Aan de hand van de evaluatie van de huidige inzamelmethodes en -resultaten, de regelingen en 
ontwikkelingen en de doelstellingen uit het milieubeleidsplan hebben we voor de beleidsperiode 
2010-2014 de volgende doelstellingen geformuleerd: 
 Verminderen van de totale aangeboden hoeveelheid grofvuil op de gemeentewerf van 183 kg 

per inwoner per jaar in 2008 tot 160 kg in 20113; 
 Verbeteren van het scheidingspercentage voor de totale hoeveelheid huishoudelijk afval van 

48% in 2008 naar 56% in 20144 via de volgende tussenstappen: 
2010 2011 2012 2013 2014 
49% 50% 52% 54% 56% 

 Verbeteren van de gescheiden ingezamelde hoeveelheid per inwoner per jaar: 
 papier/karton: van 64 kg (2008) tot 85 kg in 2014; 
 overige stromen (exclusief kunststof verpakkingen): + 11 kg extra gescheiden in 2014 

ten opzichte van situatie 2008; 
 Opzetten en vanaf 2010 uitvoeren structurele communicatie over afvalinzameling en –scheiding; 
 Opzetten en uitzetten lesmateriaal over afvalscheiding ten behoeve van basisonderwijs; 
 Verbeteren logistieke efficiëntie GFT-inzameling door nieuwe wijkindeling per 1 januari 2010; 
 Starten met gescheiden inzameling kunststof verpakkingen per 1 januari 2010; 
 Minimaal vasthouden van de tevredenheid inwoners over afvalverwijdering van 2008 (rapportcij-

fer 7,7); 
 Inzicht krijgen in het scheidingsgedrag via de samenstelling van het restafval; 
 Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte bij milieuparkjes voor papier, glas en textiel. 
                                                   
3 Dit houdt in dat de totale hoeveelheid afval afneemt van 615 kg tot 592 kg; waarvan 432 kg huishoudelijk afval en 160 kg 
grof huishoudelijk afval.  
4 In het Milieubeleidsplan werd ernaar gestreefd vanaf 2010 te voldoen aan de landelijke scheidingsdoelstelling. Deze be-
draagt voor Hillegom en voor andere gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 56%. Op basis van de huidige inzichten 
verwachten we dat in 2010 een scheidingsresultaat van 49% haalbaar is en dat de landelijke doelstelling van 56% in 2014 
gerealiseerd kan zijn. 
 



 

 15 

4.3 Verbetermaatregelen 

Om de geformuleerde beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren, zijn maatregelen nodig. Allereerst 
presenteren we verbetermaatregelen op het gebied van flankerende maatregelen (communicatie en 
educatie, controle en handhaving en monitoring). Vervolgens beschrijven we per afvalstroom de ver-
betermaatregelen die nodig zijn om de huidige situatie te verbeteren. Ook hebben we de financiële 
consequenties van de maatregelen uitgewerkt. Deze zijn opgenomen in bijlage 1.  
 
4.3.1 Communicatie en educatie 
We maken voor onze informatievoorziening gebruik van de gemeentepagina in De Hillegommer, van 
de gemeentegids en de burgerjaarkrant, de gemeentelijke website en de afvalkalender. De informa-
tie die hiermee wordt verspreid is weliswaar correct, maar summier. In de komende jaren vindt 
communicatie over afval structureel plaats op de volgende manieren. 
 
Afvalkalender 
Ook de komende jaren wordt een afvalkalender verstrekt. Deze afvalkalender geeft in één overzicht 
alle maanden weer, met aanvullende informatie over grofvuil, chemisch afval etc. In aansluiting op 
de thema-maanden (zie hieronder) wordt ook op de kalender per maand een thema uitgewerkt (tips 
voor het omgaan met GFT in de zomer, bladafval, onkruidbestrijding, papier, kringloopgoederen, 
gladheidbestrijding etc.). 
 
Website 
Gemeenten die onderzoek doen naar de meest bekeken pagina’s op hun gemeentewebsite komen 
vaak tot de conclusie dat de pagina waarop staat wat mensen met hun grofvuil kunnen doen met stip 
in de top 5 staat. 
De gemeentelijk site wordt zo opgezet dat de pagina over grofvuil snel gevonden kan worden en dat 
de beschikbare informatie de vraag van de ‘zoeker’ beantwoordt (wat kan ik op welke wijze aanbie-
den, hoe moet ik een afspraak maken, wat zijn de kosten die eraan verbonden zijn etc). Daarnaast 
worden op deze pagina’s een aantal links geplaatst naar interessante en actuele informatie over af-
valscheiding. 
 
Afvalrubriek op gemeentepagina in De Hillegommer 
Om afvalscheiding op een structurele manier onder de aandacht te brengen, stellen we op de ge-
meentepagina een afvalrubriek in waarin wekelijks alle informatie met betrekking tot afvalinzameling 
en –scheiding bij elkaar wordt geplaatst. Structurele informatie die in de rubriek kan worden opge-
nomen, is onder andere: 
- data, plaatsen en tijden waarop papier bij verenigingen gebracht kan worden; 
- telefonisch meldnummer voor grofvuil; 
- gewijzigde ophaaldagen rond feestdagen; 
Een medewerker van Gemeentewerken zorgt voor wekelijkse aanlevering van actuele en juiste in-
formatie aan de afdeling Communicatie. 
 
Thema-maanden 
Elke maand gaan we in op een afvalthema, dat is afgestemd op de actualiteit. Zo besteden we het 
hele jaar door aandacht aan het onderwerp afvalscheiding en krijgen de inwoners meer informatie 
over de regels en achtergronden van de afvalinzameling. 
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Informatiepakketten nieuwe inwoners 
Nieuwe inwoners van onze gemeente zijn een aparte doelgroep. Iedere gemeente heeft zijn eigen 
afvalbeleid, en inwoners raken gewend aan de mores van de eigen gemeente. Een welkomstinfor-
matiepakket van de nieuwe inwoner is bij uitstek een mogelijkheid om iemand op de hoogte te bren-
gen van de scheidingsmogelijkheden in een nieuwe gemeente. In dit pakket (uit te reiken bij inschrij-
ving in de gemeente) krijgt de nieuwe bewoner zijn eigen kopie van de afvalinfo en bijvoorbeeld 
ja/nee en nee/nee stickers om op de brievenbus te plakken. 
 
Educatie op (basis)scholen 
Specifiek educatiemateriaal over afval, afvalscheiding en dergelijke is niet beschikbaar. Wel geeft 
één van de medewerkers van de buitendienst ongeveer tien keer per jaar een presentatie over afval 
op scholen en verenigingen. Deze presentatie gaan we professionaliseren. Daarnaast ontwikkelen 
we een (eenvoudig) lesprogramma en combineren dit met de mogelijkheid een bezoek te brengen 
aan de gemeentewerf voor een rondleiding. 
 
De precieze invulling van de structurele communicatie en educatie wordt in de periode tot 1 januari 
2010 nader uitgewerkt. 
 
Inschatting Kosten 
Structureel 

 
 Communicatie/educatie:  € 20.000 

Inschatting Baten 
Structureel 

Verbetering kennis inwoners en verbetering scheidingsgedrag met 4 % 
Vermeden verwerkingskosten: € 21.000 

 
4.3.2 Controle en handhaving 
Naast communicatie zetten we ook controle en handhaving in om het afvalscheidinggedrag te verbe-
teren.  
 
Verbeteren handhaving 
Het kaartensysteem moet goed gehanteerd worden. Momenteel worden er wel kaarten uitgedeeld, 
maar het afval wordt meestal toch direct meegenomen, of later op de dag alsnog opgehaald. Er wor-
den geen boetes uitgedeeld en er vindt geen registratie plaats van uitgedeelde kaarten. 
We gaan door de inzet van de handhaver (BOA) handhaving en registratie strikter toepassen en we 
treffen maatregelen tegen frequente overtreders. De inzet van de BOA leggen we jaarlijks vast in het 
handhavingprogramma (uren, taken, acties). 
Daarnaast gaan de beladers en chauffeurs zich houden aan de regels die opgesteld zijn ten aanzien 
van wat ze wel en niet mogen meenemen en het uitdelen van kaarten. 
 
Inschatting Kosten 
Structureel 

 
 Controle en handhaving 0,2 fte: binnen bestaande formatie/budget 

Inschatting Baten 
Structureel 

Geen directe baten (zie communicatie/educatie) 

 
4.3.3 Monitoring 
Om actueel inzicht te hebben in de resultaten van de afvalinzameling en –scheiding is het van be-
lang de betreffende gegevens structureel op een eenduidige, systematische wijze te verzamelen en 
bij te houden.  
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Overzicht afvalinzameling 
We maken nu reeds jaarlijks overzichten van de afvalhoeveelheden, maar niet alle gegevens wor-
den goed geregistreerd. We gaan gegevens over puin en bijmenging van GFT-afval goed bijhouden 
om goed zicht te houden op de afvalinzameling. Per kwartaal maken we een overzicht van de inge-
zamelde hoeveelheden, de kosten en de ontwikkeling hierin ten opzichte van het voorgaande kalen-
derjaar. 
 
Sorteeranalyses 
Tot op heden voeren we geen sorteeranalyses uit. Het is zinvol jaarlijks de samenstelling van het 
restafval te bepalen via een sorteeranalyse. De analyseresultaten geven inzicht in de mate waarin 
de verschillende afvalfracties nog bij het restafval worden gedeponeerd en wat dus het potentieel 
voor verdere gescheiden inzameling is. We voeren deze analyses uit per type bebouwing (laag-
bouw, hoogbouw), zodat we vervolgens ook gerichte maatregelen per bebouwingstype kunnen ne-
men om het scheidingsgedrag bij te sturen. 
 
Inschatting Kosten 
Structureel 

 
 Uitvoeren sorteeranalyses (2 monsters, 1x per jaar) à €  3.000 = € 6.000,- 
(in het regionale VAB-contract 2009-2014 zorgt De Meerlanden voor deze activiteit, inclusief 
kosten). 

Inschatting Baten  Geen directe baten 

 
4.3.4 Inzameling huishoudelijk restafval 
Gemiddeld bieden de huishoudens in Hillegom meer restafval aan dan in vergelijkbare gemeenten 
uit dezelfde stedelijkheidsklasse. We zetten de hiervoor beschreven flankerende maatregelen in om 
het scheidingsgedrag van de burgers te verbeteren en daarmee de hoeveelheid restafval te reduce-
ren.  Verder nemen we geen aanvullende maatregelen. 
 
4.3.5 Inzameling GFT-afval 
De hoeveelheid GFT-afval die we in Hillegom gescheiden inzamelen, is lager dan in vergelijkbare 
gemeenten uit dezelfde stedelijkheidsklasse. Via de volgende maatregel willen we in ieder geval de 
efficiency verbeteren: 
 Aanpassen wijkindeling. 
Door de gecombineerde inzet van communicatie, educatie en handhaving streven we naar een ho-
ger inzamelresultaat voor GFT-afval. 
 
Aanpassen wijkindeling 
De GFT-wijk op dinsdag is te groot in het voorjaar, de zomer en het najaar. Door de wijkindeling te 
optimaliseren kan efficiënter ingezameld worden. 
 

 Inschatting Kosten 
Investering  Opstellen nieuwe wijkindeling en inwerken chauffeurs/beladers: binnen formatie 

 Extra inzamelkosten tengevolge van nieuwe wijkindeling: pm 
Inschatting Baten 
Structureel 

 Geen directe baten 

 
4.3.6 Inzameling oud papier en karton 
In Hillegom passen we een haalsysteem toe met een inzamelfrequentie van 1x per 2 weken. Daar-
mee bieden we een hoog serviceniveau aan onze inwoners. Ook kunnen inwoners oud papier en 
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karton brengen naar de wijkverzamelcontainers, naar de gemeentewerf en naar de retourette bij de 
C1000. Daarnaast halen diverse scholen en verenigingen ook oud papier en karton huis-aan-huis 
op. Toch halen we de doelstelling van het LAP niet en blijft de inzameling van oud papier en karton 
ook achter bij gemeenten uit dezelfde stedelijkheidsklasse.  
 
Om de inzamelrespons te verhogen voeren we de volgende maatregelen uit: 
 invoeren van een minicontainer voor oud papier en karton bij laagbouw; 
 onderzoeken van de mogelijkheden voor het plaatsen van verzamelcontainers bij hoogbouw. 
 
Invoeren minicontainer voor papier en karton bij laagbouw 
Uit ervaringen in het land blijkt dat het gebruik van een minicontainer voor papier een positief effect 
heeft op het gescheiden aangeleverde papieraanbod. De ervaringen wijzen ook uit dat het enthousi-
asme voor de invoering van een derde minicontainer vooraf niet altijd even groot is. De meeste ge-
meenten laten daarom hun inwoners na een gewenningsperiode van ongeveer een half jaar kiezen 
of ze deze container willen houden. In het algemeen blijkt dat ongeveer 90% van de huishoudens 
uiteindelijk graag gebruik maakt van de minicontainer voor papier. 
In Hillegom willen we papiercontainers met een inhoud van 140 liter uitgeven op vrijwillige basis. We 
gaan hier in 2010 mee beginnen en hebben de verwachting dat de positieve ervaringen van de ge-
bruikers er toe zullen leiden dat steeds meer huishoudens een minicontainer willen gebruiken. Op 
middellange termijn (2014) verwachten we circa 3.000 minicontainers uit te hebben staan. 
De papiercontainers worden geleegd door Brantjes-Nijssen met een gelijkblijvende inzamelfrequen-
tie van 1 keer per 2 weken. Mocht blijken dat deze frequentie te hoog is, dan wordt deze aangepast 
naar 1 keer per 4 weken, zoals gangbaar in andere gemeenten. 
 
Inschatting Kosten 
Investering 
 
Eenmalig 
Structureel 
 

 
 Aanschaf containers (3.000 à €20): €60.000 
 Uitzetten containers (3.000 à € 2): € 6.000 
 Communicatie € 5.000 
 Afschrijving investering (5% rente, 10 jaar): €9.000 
 Inzamelkosten: € 0 (geen stijging tov huidige situatie ivm verrekening per ingezamelde kg) 

Inschatting Baten 
Structureel 

Inschatting papieropbrengst op termijn 10% hoger.  
 Vermeden verwerkingskosten: €24.000 

 
Onderzoeken mogelijkheden plaatsen verzamelcontainers bij hoogbouw 
Momenteel kunnen bewoners van hoogbouw in onze gemeente hun oud papier en karton niet kwijt 
bij de woning zelf. Zij kunnen hun oud papier en karton meegeven aan de tweewekelijkse huis-aan-
huis inzameling of inzameling door scholen en verenigingen, of zij kunnen deze afvalstroom kwijt op 
de gemeentewerf, bij de wijkverzamelcontainers of bij de retourette. We gaan in overleg met de ge-
bouwbeheerder onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een verzamelcontainer voor papier/karton 
te plaatsen bij de andere verzamelcontainers voor restafval en GFT-afval (bij voorkeur inpandig). 
 
Inschatting Kosten 
Eenmalig 

 
 Uitvoeren onderzoek € 3.000,- (afschrijving 10 jaar, 5% rente: € 1.800,-) 

Inschatting Baten 
Structureel 

 
 Hogere inkomsten oud papier € 2.000,- 
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4.3.7 Inzameling glas 
Onze inwoners kunnen hun verpakkingsglas kwijt bij de wijkverzamelcontainers of op de gemeente-
werf. We voldoen ruim aan de doelstelling voor het gescheiden inzamelen van glas. Voor deze af-
valstroom zijn dus geen aparte maatregelen nodig.  
 
4.3.8 Inzameling textiel 
De inwoners van Hillegom kunnen textiel brengen naar de wijkverzamelcontainers en naar de re-
tourette bij de C1000. Het inzamelresultaat in Hillegom voor textiel ligt op hetzelfde niveau als het  
inzamelresultaat van omliggende gemeenten. Ook wordt bijna voldaan aan de doelstelling van het 
LAP. De inzameling gaat dus vrij goed. De komende periode wordt onderzocht op welke wijze de 
inzameling aan huis het beste kan worden uitgevoerd. 
 
Uitvoeren inzamelacties aan huis 
Om de inwoners de mogelijkheid te geven textiel aan huis op te laten halen sluiten we een contract 
af met een professionele inzamelaar voor twee inzamelrondes per jaar. Ten opzichte van inzameling 
door charitatieve instellingen heeft dit als voordeel dat we weten met wie we zaken doen en dat we 
goede afspraken kunnen maken over de communicatie over de ophaaldata, de inzamellogistiek en 
de terugkoppeling van de resultaten. 
 
Inschatting Kosten 
Structureel 

 
 Kosten worden verrekend met de opbrengsten. 

Inschatting Baten 
Structureel 

  
 Inschatting textielopbrengst 10% hoger. 

 
4.3.9 Inzameling kunststof verpakkingen 
Vanaf 1 januari 2010 moeten we starten met de gemeentebrede gescheiden inzameling van kunst-
stof verpakkingen, middels een haal- of brengsysteem5. Via het Afvalfonds ontvangen we van het 
bedrijfsleven een inzamelvergoeding van € 475,00 voor elke ton kunststof verpakkingen die we ge-
scheiden aanbieden. 
Landelijk worden verschillende inzamelsystemen toegepast voor kunststof verpakkingen (KFF+6) uit 
huishoudens. Op basis van onze gemeentelijke kenmerken en de ervaringscijfers uit diverse proef-
gemeenten, hebben we een aantal systemen doorgerekend. 
Op basis van onze visie kiezen we voor een haalsysteem met zakken, die één keer per twee weken 
aan huis worden opgehaald. Met deze manier van inzamelen wordt, vanwege het hoge serviceni-
veau, het hoogste inzamelresultaat verwacht. Verder verdient de zakkeninzameling ook vanuit oog-
punt van kwaliteit openbare ruimte de voorkeur boven een brengsysteem met oranje bollen, ver-
spreid over de gemeente. Inzameling via ondergrondse containers vraagt een grote investering die 
risico’s met zich meebrengt omdat onder andere de inzamelvergoeding van Nedvang maar voor kor-
te tijd gegarandeerd is. 

                                                   
5 Sinds 1997 kunnen flacons, drankenkartons en folies naar de retourette bij de C1000 worden gebracht en sinds maart 2009 
worden kunststof verpakkingen ook apart ingezameld op de gemeentewerf. 
6 KFF+ staat voor ‘kunststof flessen en flacons + alle overige kunststof verpakkingen’. 
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Inschatting Kosten 
Eenmalig 
Structureel 

 
 Communicatie € 9.000 
 Jaarlijkse kosten zakken/inzameling/transport/nazorg: € 96.000 

Inschatting Baten 
Eenmalig 
Structureel 

 
 Communicatievergoeding (bij start) Nedvang:  € 9.000 
 Vergoeding Nedvang bij 145 ton (7,2 kg/inw.): € 96.000,- 
 Vermeden verwerkingskosten bij 145 ton: € 19.000,- (Voor de zekerheid worden deze kosten 

niet in de berekening meegenomen). 

 
4.3.10 Inzameling KCA 
Voor klein chemisch afval hebben we een brengvoorziening op de gemeentewerf waar burgers hun 
KCA gratis kunnen afleveren. Het inzamelresultaat ligt op hetzelfde niveau als in vergelijkbare ge-
meenten, maar voldoet nog niet aan de LAP-doelstelling. We stellen geen gerichte maatregelen 
voor.  
 
4.3.11 Inzameling grofvuil/gemeentwerf 
Onze inwoners kunnen hun grof huishoudelijk afval op afspraak aan huis op laten halen of zelf bren-
gen naar de gemeentewerf.  
 
Het scheidingspercentage voor grof huishoudelijk afval ligt in Hillegom in 2008 met 60% nog onder 
het landelijk gemiddelde en ook de LAP-doelstelling van 75% wordt nog niet gehaald. Daar waar het 
scheidingspercentage voor stedelijkheidsklasse 3 gemiddeld blijft stijgen, vertoont de lijn voor Hille-
gom een lichte daling. In onze gemeente wordt structureel meer puin, hout en grof restafval ingeza-
meld in vergelijking met omliggende gemeenten. 
 
Er kan worden aangenomen dat inwoners uit omliggende dorpen als De Zilk, Nieuw-Vennep, Voge-
lenzang, Buitenkaag, Lissebroek, Abbenes, Beinsdorp en Bennebroek, vanwege de ligging en het 
acceptatiebeleid, hun grof huishoudelijk afval ook naar onze gemeentewerf brengen.  
 
Wij willen het brengen van grofvuil zoveel mogelijk stimuleren, met name vanwege de betere schei-
dingsmogelijkheden in diverse deelstromen op de gemeentewerf. Het handhaven van het huidige 
serviceniveau voor het aan huis laten ophalen van grofvuil willen we wel blijven handhaven om on-
gewenste effecten, zoals toename van illegale grofvuilstortingen en de toename van administratieve 
handelingen, te voorkomen. Wel willen we een strikter acceptatiebeleid op de gemeentewerf om te 
voorkomen dat ook inwoners uit omliggende gemeenten hun grofvuil bij onze gemeentewerf komen 
inleveren. 
 
We gaan de volgende maatregelen invoeren: 
 Korte termijn: betere controle op legitimatie en woonadres door actiegewijze inzet medewerker 

voor toezicht op gemeentewerf; 
 Middellange termijn: betere controle door het invoeren van een registratie- en pasjessysteem op 

gemeentewerf. 
 
Korte termijn: betere controle op legitimatie en woonadres 
We zetten gedurende een aantal periodes in het jaar een medewerker in voor de controle op legiti-
matie en het in bezit hebben van een bewijs van het woonadres. Daarmee weren we de oneigenlijke 
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aanbieders (ten dele ) en vermindert het grofvuilaanbod. De gedachte achter de actiegewijze opzet is 
dat er van elke actie een ‘schrik-effect’ uitgaat waardoor het oneigenlijk gebruik voor een bepaalde 
tijd vermindert. We gaan uit van een gemiddelde inzet voor dit toezicht van 1 dag per week. Deze 
inzet is beschikbaar binnen de huidige formatie. 
Voordeel van dit systeem is dat er geen uitgifte van pasjes plaats hoeft te vinden. 
 
Inschatting Kosten 
Structureel 

 
 Communicatie: € 2.000 

Inschatting Baten 
Jaarlijks 

Inschatting besparing verwerking grofvuil met 5% (189 ton) 
 Vermeden verwerkingskosten:  € 25.000 

 
Middellang termijn: betere toegangscontrole middels pasjessysteem7 
Door het invoeren van een eenvoudig pasjessysteem op de gemeentewerf wordt een extra drempel 
opgeworpen voor de mensen van buiten Hillegom. Bij de afvalkalender kan een simpele pas worden 
afgedrukt die de bezoekers van de gemeentewerf moeten laten zien. Via deze pas hanteren we ook 
een limiet ten aanzien van de hoeveelheid afval die per jaar mag worden aangeboden (3 m3; 6 strip-
pen à 0,5 m3) . Per bezoek wordt minimaal 1 strip à 0,5 m3 afgestreept. 
Voor het brengen van papier, glas, textiel, KCA, kunststof verpakkingsafval, huisvuil (max. 1 zak per 
keer), grof tuinafval en wit- en bruingoed hoeft geen strip te worden afgevinkt. 
Bij de toegang van de gemeentewerf vindt structureel controle plaats. Voor deze controle en voor 
het afstrepen van de strippen is gedurende de openingstijden van de gemeentewerf structureel een 
extra inzet van 0,3 fte nodig. 
 
Inschatting Kosten 
Structureel 

 
 Maken pasjes:  € 10.000 
 Distributie pasjes: via kalendermailing 
 Communicatie: € 3.000 
 Inzet extra medewerker op gemeentewerf 0,3 fte: €7.000 

Inschatting Baten 
Jaarlijks 

Inschatting besparing verwerking grofvuil met 15% (566 ton) 
 Vermeden verwerkingskosten:  € 74.000 

 
 
4.3.12 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte 
Bovengrondse containers doen vaak afbreuk aan een goede beeldkwaliteit, ze nemen veel ruimte en 
kunnen stankoverlast geven. Daarom schakelen we daar, waar nu containers staan voor papier, glas 
en textiel, de komende jaren over op milieuparkjes met ondergrondse containers. In totaal gaat het 
om 47 containers. 

                                                   
7 Er zijn ook systemen met digitale pasjes op de markt, maar gezien de schaalgrootte van het huidige verzorgingsgebied van 
onze gemeente en gezien de aard en omvang van onze huidige gemeentewerf, zijn deze niet interessant en daarom ook 
buiten beschouwing gelaten. 
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Inschatting Kosten 
Eenmalig 
 
 
Investering 
Structureel 

 
 Communicatie €15.000 
 Verwijderen bovengrondse bakken: €4.000 
 Opstellen locatieplan: €35.000 
 Aanschaf en plaatsing ondergrondse containers:  €470.000 
 Afschrijving investering (5% rente, 10 jaar): €61.000 
 Onderhoud, service en schoonmaken containers: € 18.000 

Inschatting Baten 
Structureel 

Inschatting lagere inzamelkosten 
 Vermeden inzamelkosten 10% tov € 90.000: € 9.000 

 
 
 
 
 
 
 
4.4 Samenvatting financiële consequenties. 

In de volgende tabel staan alle kosten en baten van de verschillende maatregelen samengevat: 
 
 

Netto
Post Afvalstroom/proces Maatregel investering eenmalige structureel eenmalig structureel structureel

4.3.1 Communicatie en educatie website/educatie scholen/etc. -20.000 21.000 1.000

4.3.2 Controle en handhaving BOA acties/kaartsysteem 0

4.3.3 Monitoring Sorteeranalyses (door VAB) 0

4.3.4 Huishoudelijk afval 0

4.3.5 GFT Aanpassenwijkindeling 0

4.3.6 Papier en karton Mini- en verzamelcontainers -66.000 -5.000 -9.000 24.000 15.000
Papier en karton Verzamelcontainers bij hoogbouw -3.000 -1.800 2.000 200

4.3.7 Glas 0

4.3.8 Textiel huis aan huis inzameling 0

4.3.9 Kunststof verpakkingen huis aan huis inzameling -9.000 -96.000 9.000 96.000 0

4.3.10 Inzameling KCA 0

4.3.11 Inzameling Grof vuil werflegitimatie/registratie -2.000 25.000 23.000

4.3.12 Kwaliteit openbare ruimte ondergrondse wijkcontainers -470.000 -54.000 -79.000 9.000 -70.000

-536.000 -71.000 -207.800 9.000 177.000 -30.800

Kosten Baten

 
 
 


