
Motie: Er leiden meer wegen naar de VANG doelstellingen 

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 26 november 2020,

Overwegende dat: 
 

- Het College aan de Raad heeft verzocht het voorstel duurzaam afvalbeleid terug te 
geven voor aanpassing van de beslispunten en voornemens is in december een 
aangepast voorstel aan te bieden

- De nota duurzaam afvalbeleid Heemstede 2020-2030 melding maakt (pagina 14) van 
het verzoek van de raad tevens een tweede scenario toe te voegen, namelijk de nog in 
ontwikkeling zijnde plannen in Haarlemmermeer alsmede, indien beschikbaar, de 
evaluatie van de pilots;

 
- Het JMA onderzoek vermeldt (pagina 15) dat het scheidingspercentage bij omgekeerd 

inzamelen (zoals is vermeld in het raadsbesluit) 73% bedraagt en het 
scheidingspercentage bij het verhogen van de service door bronscheiding aan 
huis(zoals wordt toegepast in Haarlemmermeer) 76% bedraagt.

 
- De pilot in Rijsenhout, Haarlemmermeer, met inzamelen middels minicontainers voor 

PMD/GFT/restafval aan huis positief is verlopen en als model dient voor het systeem dat 
Haarlemmermeer in 2021 gaat implementeren;

- De nota duurzaam afvalbeleid Heemstede de kanttekening plaatst (pagina 17) of het 
resultaat van de proef in Merlenhove (90% afvalscheiding en 100kg restafval pppj) voor 
omgekeerd inzamelen in de rest van Heemstede tot hetzelfde resultaat zal leiden;

- o.a. de volgende drie risico’s kunnen worden aangeven die de validiteit van de 
resultaten in de proef Merlenhove ondermijnen (notitie Merlenhoven oktober 2019) :

o de niet representatieve afvalcontainer capaciteit en ophaalfrequentie omdat 
meerdere legingen per week van de afvalcontainers plaatsvonden tegenover de 
geanticipeerde één keer per week leging; ophaalfrequentie was niet 
representatief

o het geconstateerde misbruik van de containers doordat de openingen te groot 
waren en veel grofvuil werd mee gestort in plaats van alleen restafval

o vijfhonderd huishoudens dicht op elkaar zaten in 1 proef: de competitie en de 
extra aandacht op het onderzoeksresultaat. 

- Het aangehouden raadsbesluit van 28 mei 2020 geen afwegingen en kostenvoorstellen 
bevat tussen   enerzijds het scenario Haarlemmermeer met bronscheiding aan huis 
bestaand uit verhoogde service voor ophaal van gescheiden PMD/GFT/Restafval en - 
anderzijds de voorgestelde optie anderzijds ‘omgekeerd inzamelen’ bestaand uit 
PMD/GFT bronscheiding aan huis en restafval zelf wegbrengen in de wijk naar 120 extra 
te plaatsen containers verspreid over Heemstede 

- Dat tot nu toe de afweging niet gemaakt is tussen omgekeerde inzamelen en de 
bronscheiding aan huis met betrekking tot het verschil in scheidingspercentages en 1. 
Milieueffecten (%gescheiden afval en VANGdoelstellingen in verhouding met de 
kwaliteit van de gescheiden grondstoffen; 2. het serviceniveau voor de inwoners en 3. 
de kosten van beide systemen.  



- Heemstede een specifieke bevolkingsopbouw heeft waarvoor te verwachten is dat de 
restafval relatief hoger zal blijven in verband met  5-11% luier- en 
incontinentiemateriaal (Onderzoek JMA).

Roept het college op:

Het raadsvoorstel van 28 mei 2020 aan te passen zodat beide scenario’s worden voorgelegd, 
met onderbouwing op:

-verschil in milieueffecten en scheidingspercentages

-de kwaliteit van de gescheiden grondstoffen (milieu)

-het serviceniveau voor de inwoners

-de kosten van beide systemen

zodat inzichtelijk wordt gemaakt welke afweging de raad kan maken voor de keuze van 
omgekeerd inzamelen of bronscheiding aan huis.  

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA Heemstede

VVD


