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ONDERWERP
Voorstel uitvoering geven aan twee aangenomen moties m.b.t. afval
SAMENVATTING
De raad van de gemeente Heemstede heeft op 25 maart 2021 twee moties
aangenomen die betrekking hebben op afval. Beide moties roepen het college op.
vooruitlopend op het nieuwe afvalbeleid, een aantal aanpassingen in de
afvalinzameling en communicatie in gang te zetten, om toe te werken naar een
vermindering van het restafval, betere afvalscheiding en schonere
grondstoffenstromen. Het college heeft de verschillende onderdelen in kaart
gebracht en verzoekt voor uitvoering hiervan budget beschikbaar te stellen.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
De landelijke VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) geeft aan dat
gemeenten het aantal kilo's restafval per persoon per jaar moeten verminderen
naar maximaal 100 kg in 2020 en moeten toewerken naar maximaal 30 kilo in
2025.
BESLUIT B&W
1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de voorgenomen uitvoering van
maatregelen vanuit de motie ‘Heemstede scheidt afval met kwaliteit' en de
motie ‘Minder afval - inzetten op zichtbaar en meetbaar resultaat in 2021'
2. De raad voor te stellen het budget “afvalstoffen inzamelkosten” eenmalig op te
hogen met € 65.000 en dit te dekken door een onttrekking van € 65.000 aan de
algemene reserve;
3. De raad voor te stellen het krediet 961 “duurzaam afvalbeleid” te verhogen met
€ 180.000 (het krediet komt daarmee uit op € 300.000);
4 Deze besluiten voor te leggen aan de commissie Ruimte voor het geven van
advies aan de raad (A-stuk).
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BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021;

besluit:
1
Kennis te nemen van de voorgenomen uitvoering van maatregelen vanuit de
motie ‘Heemstede scheidt afval met kwaliteit’ en de motie ‘Minder afval inzetten op zichtbaar en meetbaar resultaat in 2021'
2. Het budget “afvalstoffen inzamelkosten” eenmalig op te hogen met € 65.000 en
dit te dekken door een onttrekking van € 65.000 aan de algemene reserve.
3. Het krediet 961 “duurzaam afvalbeleid” te verhogen met € 180.000 (het krediet
komt daarmee uit op € 300.000).
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AANLEIDING
Gemeente Heemstede werkt sinds 2018 aan de verduurzaming van het afvalbeleid
in de gemeente. Om aan de in de Nota Duurzaamheid onderschreven VANGdoelstelling te voldoen, moeten de gemeente en haar inwoners nog grote stappen
zetten. De landelijke VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) geeft aan dat
gemeenten het aantal kilo’s restafval per persoon per jaar moeten verminderen
naar maximaal 100 kg in 2020 en moeten toewerken naar maximaal 30 kilo in
2025.
In Heemstede lag het gemiddelde in de afgelopen jaren op ruim 200 kg. In 2019 is
voor het eerst een daling te zien richting de 175 kg per persoon per jaar. Dit komt
onder andere door de resultaten van de proef in Merlenhoven en een daarmee
vergroot bewustzijn over het belang van afvalscheiding in de rest van Heemstede.
In 2020, mede als gevolg van de opruimwoede in Corona-tijd, is het aantal kilo's
weer gestegen naar 191 kg / per persoon per jaar. Om de doelen van 2020 (niet
bereikt) en 2025 te gaan bereiken, moeten grote stappen worden ondernomen.

Het raadsvoorstel Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030 is aangehouden. Om toch
voortgang te boeken in het verder verduurzamen van de afvalinzameling, het
verminderen van ons restafval en het verbeteren van zuivere grondstoffenstromen,
werden tijdens de raadsvergadering van 25 maart 2021 twee moties aangenomen.
Hierin werd het college opgeroepen in afwachting van het nieuwe afvalbeleid
stappen te ondernemen om verbeteringen in de afvalinzameling door te voeren.

Hieronder staat de uitwerking op de punten van de twee moties en de financiële
consequenties. Voor de uitwerking hiervan, is samengewerkt met Meerlanden als
partner en uitvoerder van onze afvaltaken.

Motie Heemstede scheidt afval met kwaliteit
(CDA-WD)
Het college wordt opgeroepen om:

1. het plan voor Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030 aan te vullen met de
doelstellingen uit de Ketenovereenkomst 2020-2029 waarbij circulariteit en kwaliteit
boven de kwantiteit van het PMD is gesteld;
2.een voorstel te doen aan de Raad op welke manier de vervuiling in het PMD van
Heemstede wordt teruggebracht tot maximaal 10% in 2025 met in achtneming van
de aanbevelingen van het PKO en landelijke benchmark gegevens;

3. de inwoners te informeren over de nieuwste inzichten in afvalscheiding zoals in
de Ketenovereenkomst 2020-2029 zijn vastgelegd met als duidelijk onderdeel dat
ten onrechte 43% van het restafval uit GFT bestaat.
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Voorgenomen aanpak tot uitvoering van de motie
1 Wanneer het beleidsplan Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030 opnieuw zal worden
voorgelegd, zullen aanvullende doelstellingen vanuit de ketenovereenkomst
conform de motie worden toegevoegd. Om in huidige situatie aanspraak te kunnen
maken op vergoedingen vanuit de ketenovereenkomst, moeten wij al aan deze
voorwaarden voldoen.

2. Vervuiling van PMD (inmiddels PBD = Plastic, Blik en Drinkpakken) is een
landelijk probleem. Vervuiling kan bestaan uit verpakking met inhoud, plastic nietverpakking (huishoudelijke gebruiksvoorwerpen als emmers), maar ook restafval
en papier en karton.
Wanneer ingezameld PBD-afval een hoog vervuilingspercentage heeft, boven de
10%, bestaat kans dat de gehele partij wordt afgekeurd en alsnog verbrand moet
worden (tegen hogere kosten). Tot nu toe heeft voor het PBD-afval dat in
Heemstede wordt ingezameld, geen afkeur plaatsgevonden.

Om schonere grondstoffenstromen te faciliteren, zal de gemeente het huidige
aantal containers in de brengparkjes uitbreiden waardoor ook het blik en de
drinkpakken kunnen worden ingezameld met het plastic. Hiermee wordt
aangesloten bij punt 5 van de Motie Minder afval. Daarnaast willen we alle
ondergrondse containers voorzien van nieuwe bestickering om duidelijker aan te
geven wat in welke container mag worden gedeponeerd.
3. In 2019 bestond 43% van het restafval (89 kg per persoon) vanuit de gemeente
Heemstede uit GFT. GFT is zwaar en kost veel om te verbranden en vervuilt
daarnaast de andere aanwezige grondstoffen. Dat is onnodig, want GFT kan voor
100% worden hergebruikt in de vorm van onder andere compost en groen gas.
De sorteeranalyse van ons restafval laat voor 2020 een beter beeld zien. Het
percentage GFT in het restafval is gedaald naar 34%, maar is nog altijd 60 kg per
persoon.

Gemeente wil aan de slag met de uitrol van een GFT-campagne om inwoners
bewust te maken dat al het groenafval, maar vooral ook etensresten thuishoren in
het GFT-afval. Speciale aandacht gaat uit naar hoogbouw, omdat de
afvalscheiding hier beter kan. Onderdelen van de campagne kunnen zijn:
samenstelling nieuwe (digital) afvalscheidingswijzer, reclamecampagne in Abri’s,
op social media en huis-aan-huis kranten, aanwezigheid in de wijk met
afvalcoaches / straattheater, nieuwsbrieven en samenstelling lesboekjes voor
scholen.
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Motie Minder afval - inzetten op zichtbaar en meetbaar resultaat in 2021
(HBB-Groenlinks-PvdA)

Verzoekt het college om zo spoedig mogelijk de volgende maatregelen te nemen:
1. Een campagne starten om zoveel mogelijk het GFT afval voor te scheiden,
omdat daar snel een slag te slaan is: reductie van 175 kg tot 100 kg op basis van
de cijfers uit 2019, als al het GFT afval gescheiden wordt;

2. De reeds geplande investeringen in ondergrondse containers (krediet van €
121.500) door te laten gaan (o.a. ondergrondse opslagcontainers Provinciënwijk,
Von Brucken Focklaan en Havendreef);
3. Als onderdeel daarvan de ophaalservice te vergroten door in de zomer wekelijks
de GFT rolemmers te legen, en hulp aan te bieden bij het scheiden van
keukenafval in de hoogbouw m.b.v. keukenemmertjes;
4. De wegbrengparkjes (5, met bovengrondse containers) in de wijk Merlenhoven
t.b.v. het omgekeerd inzamelen definitief in te richten met ondergrondse
opslagcontainers;

5. Nadere afspraken te maken met Meerlanden over:
- het structureel frequenter legen van de containers in de bestaande brengparken;
- het monitoren van de resultaten van de afvalinzameling via de brengparken
(kwantitatief en kwalitatief);
- het tijdelijk uitbreiden van de bestaande brengparken met extra bovengrondse
containers, zodat ook drinkkartons, en blik met het plastic kunnen worden
weggebracht (PMD);
6. Nadere afspraken te maken met Meerlanden over:
- het monitoren van het aan huis ingezamelde GFT en restafval in Heemstede
(kwantitatief en kwalitatief);
- het formuleren van doelstellingen voor de beoogde reductie van restafval
(kwalitatief en kwantitatief);

7. Een verkenning te maken van de mogelijkheden om het ophalen van restafval
flexibeler te maken door onze inwoners, bijvoorbeeld door ze de keuze te geven
tussen een 240 liter container, te legen eens per 2 weken of eens per 4 weken,
een 140 liter container, te legen eens per 2 weken of eens per 4 weken, met een
differentiatie in de tarieven die recht doet aan het principe dat afval scheiden loont
voor onze inwoners. Onderdeel daarvan is dat in die wijken waar als omgekeerd
inzamelen is ingevoerd het laagste tarief betalen.
8. Als de Coronamaatregelen versoepeld worden en de gemeente weer de wijken
in kan, een TOP-3 van wijken aan te wijzen waar in 2022 samen met bewoners,
scholen en maatschappelijke organisaties gestart kan worden met de invoering
van een duurzaam afvalbeleid door omgekeerd inzamelen of PMD inzamelen met
een derde rolemmer. Inzet is een snelle, substantiële reductie van het restafval in
combinatie met een toename van het ingezamelde GFT, papier/karton, glas en
PMD met goede kwaliteit om recycling mogelijk te maken.
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9. De kosten van deze maatregelen ten laste te brengen van krediet “vervangen
ondergrondse containers restafval en GFT” en bij de Voorjaarsnota 2021
inzichtelijk te maken wat de te verwachten kosten voor de gemeente in 2021 en
2022 zullen zijn, en of er aanvullende kredieten nodig zijn.

Voorgenomen aanpak tot uitvoering van de motie
1. In 2019 bestond 42% van het restafval van Heemstede uit GFT; in 2020 nog
34%. Deze 34% is omgerekend 60 kg GFT per persoon per jaar dat niet wordt
gerecycled, maar onnodig wordt verbrand en zorgt voor extra CO2-uistoot.

Gemeente wil aan de slag met de uitrol van een GFT-campagne om inwoners
bewust te maken dat al het groenafval, maar vooral ook etensresten thuishoren in
het GFT-afval. Speciale aandacht gaat uit naar hoogbouw, omdat de
afvalscheiding hier beter kan. Onderdelen van de campagne kunnen zijn:
samenstelling nieuwe (digital) afvalscheidingswijzer, reclamecampagne in Abri's,
op social media en huis-aan-huis kranten, aanwezigheid in de wijk met
afvalcoaches / straattheater, nieuwsbrieven en samenstelling lesboekjes voor
scholen.

2. In de afgelopen jaren hebben lopende initiatieven en samenwerkingen op het
gebied van het verbeteren van de afvalscheiding gewacht op de invoering van het
nieuwe afvalbeleid. Ter uitvoering van de motie zal nu worden overgegaan tot:
- plaatsing onder- en bovengrondse containers in de Provinciënwijk
- plaatsing ondergrondse containers op de Van Brucken Focklaan
- (ver-)plaatsing van containers Havendreef
- verbeteringen op het Valkenburgerplein
3. Tijdens de proef in de wijk Merlenhoven is ook getest met het wekelijks
inzamelen van GFT-afval in de zomermaanden (jun-juli-aug). Hoewel er niet meer
GFT werd ingezameld, werd het extra inzamelen door inwoners erg gewaardeerd.
Meerlanden kan voor geheel Heemstede deze extra inzamelrondes voor de
aankomende zomerperiode inregelen (juli-aug.).
GFT-emmertjes
Vooral in hoogbouw is het inzamelen van Gft-afval lastig, aangezien het in huis
moet worden opgeslagen. In de zomer kan dit voor overlast van stank en vliegjes
zorgen De gemeente gaat inwoners GFT-emmertjes aanbieden om in de keuken
het GFT-afval op een prettige en afgesloten manier te verzamelen zonder overlast
Hierbij zal samenwerking op communicatievlak plaatsvinden met de GFTcampagne van punt 1.

4. Gedurende de proef in de wijk Merlenhoven brachten (en brengen nog steeds)
de inwoners van de wijk hun restafval naar de verzamelcontainers. In de tijdelijke
situatie waren dit bovengrondse containers zonder toegangscontrole. Hierdoor
ontstond afvaltoerisme van inwoners die niet in de wijk woonden en kon ook grof
afval in de containers worden gegooid waardoor deze extra vaak vol waren. Om de
tijdelijke situatie duurzaam werkbaar te maken, worden de 5 bovengrondse
containers vervangen door ondergrondse containers met toegangspas. De
plaatsing zal plaatsvinden op de locaties waar nu de bovengrondse containers
staan, voor inwoners prettig verspreid door de wijk.
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5. Structureel frequenter legen van containers in brengparkjes
In verband met Corona is het aanbod van afval in de brengparkjes enorm
toegenomen. Met name papier & karton is structureel hoger. Meerlanden heeft
hiermee te maken in haar gehele verzorgingsgebied. Hierdoor werken de
medewerkers van Meerlanden op maximale capaciteit en is de ledigingsfrequentie
van containers in Heemstede al hoger dan gemiddeld. Een oplossing van het
verminderen van de aantallen meldingen is uitbreiding van de capaciteit en niet het
vaker legen.
Monitoring kwaliteit en kwantiteit van afval uit brengparkjes
De kwaliteit van grondstoffen uit brengparkjes wordt in het proces beoordeeld bij
overslag en bij het aanbieden aan een verwerker. De gemeente krijgt afwijkingen
op kwaliteit te horen, aangezien dit zou gaan om afkeur en daarmee
samenhangende extra verwerkingskosten.

De kwantiteit van grondstoffenstromen vanuit de brengparkjes wordt door
Meerlanden standaard geadministreerd en per kwartaal aan de gemeente
toegestuurd. Hier wordt de eindafrekening van de gemeente op gebaseerd.
Tijdelijk uitbreiden brengparkjes met containers voor mogelijk maken inzameling
PBD in Heemstede:
Uitbreiding van inzameling in brengparkjes van plastic met blik en drinkpakken zal
volgens verwachting een toename van 20% extra aanbod leiden. Binnen de
gemeente komt dit neer op het bijplaatsen van 6 extra bovengrondse
(huur)containers voor PBD en 1 permanente perscontainer voor PBD. Gedurende
de uitrol zal continue monitoring moeten uitwijzen of deze uitbreiding van capaciteit
voldoende zal zijn.

6. Monitoring ingezameld restafval en GFT (kwaliteit en kwantiteit)
Jaarlijks vindt er een (externe) analyse plaats van het in Heemstede ingezamelde
restafval. Hieruit is veel op te maken over de samenstelling en de mogelijk kansen
voor verbetering van afvalscheiding. Het GFT-afval wordt verwerkt door
Meerlanden in de vergistingscentrale in Rijsenhout. Zij houden zelf overzicht op de
kwaliteit van het ingezamelde GFT-afval.
De kwantiteit van ingezameld restafval en GFT wordt door Meerlanden standaard
geadministreerd en per kwartaal aan de gemeente toegestuurd. Hier wordt de
eindafrekening van de gemeente op gebaseerd.

Formuleren van kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de beoogde
reductie van restafval:
De gemeente is door afspraken in de keten reeds gehouden aan kwalitatieve
doelstellingen voor afvalstromen. Door afvalverwerker AEB is een acceptatiebeleid
vastgesteld waar ons afval aan moet voldoen om heet door AEB verwerkt te
krijgen. Hieraan voldoet het restafval vanuit Heemstede.
De VANG-doelstelling, die door de gemeente is onderschreven in de Nota
Duurzaamheid, gaat nog altijd uit van een reductie van ons restafval tot niet meer
dan 30 kg per persoon per jaar in 2025.
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7. Een verkenning naar mogelijkheden om het ophalen van restafval
flexibeler te maken
Op dit moment kent het afvalstoffensysteem in Heemstede een hybride vorm. Er is
reeds sprake van differentiatie in de betaalde afvalstoffenheffing per huishouden
tussen een 240 en een 140 liter rolcontainer, een hoog en laag aantal tikken voor
ondergrondse containers met toegangscontrole (pas) en verschillen tussen het
aantal huisvuilzakken in woningen boven winkels zonder buitenruimte. De
gevraagde verkenning naar aanvullende differentiatie zal een herberekening van
de gehele afvalstoffenheffing en afvalbegroting tot gevolg hebben.
Voornemen:

uitvoering in najaar 2021

8. Het aanwijzen van een TOP-3 van wijken om samen met scholen,
maatschappelijke organisaties en inwoners te werken aan invoering omgekeerd
inzamelen kan pas worden uitgevoerd na versoepeling van de maatregelen tegen
verspreiding van Corona.
Voornemen:

uitvoering in najaar 2021

9. Het voorstel voor het verwerken van de kosten zal op een andere manier
plaatsvinden. Dit voorstel geeft in het hoofdstuk financiën een overzicht van de
eenmalige en doorlopende kosten van gevraagde punten vanuit de beide moties.
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MOTIVERING
1.1 Uitvoering van maatregelen volgens motie 'Heemstede scheidt afval met
kwaliteit' en punt 1 tot en met 6 vanuit de motie 'Minder afval'
De voorgestelde maatregelen vanuit de aangenomen moties uitvoeren.

2.1 Uitvoering punten 7 en 8 uit de motie 'Minder afval' in uitvoering vanaf het
najaar van 2021
Omdat de punten 7 en 8 meer impact hebben en een grotere voorbereidingstijd,
wordt voorgenomen deze beide punten vanaf najaar 2021 op te starten.
2.2 Verhoging kwaliteit van de grondstoffen
Door het verhogen van de service op grondstoffen en extra communicatie over
GFT en PBD is het voor inwoners aantrekkelijker goed te scheiden. De ervaring
elders laat zien dat dit schonere stromen van de grondstoffen kan opleveren.
2.3 Stimulering betere afscheiding door verhogen afvalbewustziin
Inwoners worden gestimuleerd om hun hoeveelheid restafval te beperken en beter
te scheiden. Door aandacht aan de verschillende afvalstromen te schenken,
krijgen inwoners een beter beeld van het afval dat zij dagelijks in handen hebben.
Het nadenken over alternatieven voor bijvoorbeeld eenmalig gebruik van plastics,
zal het gehele afvalbewustzijn verhogen.

3.1 Aanvullende dekking nodig voor gemaakte kosten in 2021
De aanvullende kosten ten hoogte van € 65.000 voor de extra zomeriedigingen
van GFT en de huur van extra bovengrondse containers ten behoeve van de
inzameling van PBD zijn voor het lopende jaar (2021) niet begroot.
FINANCIËN
In het investeringsplan 2021 was rekening gehouden met een krediet van €
1.441.500 voor invoering van een duurzaam afvalsysteem (omgekeerd inzamelen).
Hiervan was € 120.000 als voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Het restant
van het krediet was niet door de raad geautoriseerd. De raad wordt voorgesteld
voor de uitvoering van de motie het reeds beschikbaar gestelde
voorbereidingskrediet te verhogen met € 180.000 tot een bedrag van € 300.000. In
de tabel op pagina 10 is de opbouw van dit bedrag toegelicht in een tabel In de
voorjaarsnota 2021 is reeds met het opgehoogde krediet rekening gehouden. Dit is
noodzakelijk om cijfermatig rekening te kunnen houden met de kapitaallasten in de
(meerjaren)raming. Het besluit tot ophoging van het krediet wordt echter genomen
op basis van dit raadsvoorstel en niet op basis van de voorjaarsnota 2021. In de
voorjaarsnota 2021 wordt daarom toegelicht dat wijziging van het krediet
afhankelijk is van het besluit dat de raad neemt op basis van dit raadsvoorstel.
Het restant van het krediet van € 1.141.500 (€ 1.441.500 minus € 300.000) wordt
opgenomen in de jaarschijf 2023 van het investeringsprogramma bij de kadernota
2022-2026. Dit krediet wordt de raad later ter besluitvorming voorgelegd.
De aanvullende kosten ten hoogte van € 65.000 voor de extra zomeriedigingen
van GFT en de huur van extra bovengrondse containers ten behoeve van de
inzameling van PBD zijn voor het lopende jaar (2021) niet begroot. Dit is een
exploitatiebudget. Voorgesteld wordt deze extra kosten te dekken uit een
onttrekking aan de algemene reserve.
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Kosten uitvoering maatregelen vanuit de moties
Nummer

Omschrijving
I Opzetten campagne GFT

€ 30.000

! Uitvoeren reeds geplande investeringen

€ 167.300

Wekelijks GFT (juni, juli, aug) l.v.m. de
j late besluitvorming in 2021 enkel in juli
en augustus
Aanschaf en verdeling keukenemmertjes
| t.b.v. GFT-inzameling

Ondergronds brengen van 5 containers in
Merlenhoven
i Huur 6 bovengrondse containers t.b.v.
PBD-inzameling
Aanbrengen nieuwe bestickering
containers in brengparkjes
Reeds gebruikt voorbereidingskrediet

Investering

Exploitatie

€ 44.000

€ 17.500
€ 67.000

€ 6.000 ■

€12.200

€21.000

€ 300.000

€ 65.000

PLANNING/UITVOERING
Nadat dit voorstel en de voorjaarsnota 2021 in de raad zijn goedgekeurd, kan
direct worden begonnen met het uitzetten van acties ter voorbereiding en
uitvoering van de te nemen maatregelen. De GFT-inzameling zal vanaf juli kunnen
worden opgestart, de GFT-campagne zal hierop aansluiten en direct na de zomer
volop van start kunnen. De overige maatregelen verwachten we binnen een half
jaar uitgevoerd te kunnen hebben. De uitwerking van de punten 7 & 8 uit de motie
‘Minder afval’ gaat vanaf het najaar van 2021 van start.
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PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Participatie en communicatie is in de uitrol van deze maatregelen enorm belangrijk.
Het opstellen van een communicatiestrategie zal het begin zijn van de
voorbereiding. Het ontwikkelen van communicatiemiddelen gedurende het proces
geeft inwoners inzicht in wat er van hen wordt verlangt en waar inwoners hulp bij
kunnen krijgen. De organisatie van bewonersbijeenkomsten zal inwoners
persoonlijk betrekken bij de aanpassingen.

DUURZAAMHEID
Het behalen van de landelijke VANG-doelstelling is onderschreven in de Nota
Duurzaamheid van de gemeente Heemstede en draagt bij aan een duurzame en
circulaire samenleving.
Op advies van de rekenkamer wordt een routekaart ontwikkeld waarin ambities op
lange termijn in onderlinge samenhang worden geoperationaliseerd in subdoelen
en tussenresultaten. Daarnaast wordt een duurzaamheidsmonitor ontwikkeld om
de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen inzichtelijk te maken. Op dit
moment is de duurzaamheidsmonitor nog niet ontwikkeld en is het nog niet
mogelijk om voor elk besluit aan te geven wat het effect is op de
duurzaamheidsdoelstellingen.
Circulair inkopen
Met de inkoop van producten en diensten sluiten we aan bij Meerlanden.
Meerlanden is bezig met het verduurzamen van de inkoop. Zij gebruiken een
checklist aan de hand waarvan de producten, diensten of werken die worden
ingekocht worden getoetst op circulariteit en duurzaamheid. De checklist is
opgedeeld in vier onderwerpen. Ten eerste grondstoffen. Wordt het product
duurzaam geproduceerd? Het tweede onderwerp is samenwerking. Kan er
gezamenlijk met partners lokaal worden ingekocht? Sociaal inkopen is het derde
onderwerp. Kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet.
En kan met de inkoop innovatie worden gestimuleerd. Deze checklist is ook
gehanteerd bij de aanbesteding van nieuwe inzamelmiddelen waaronder
ondergrondse afvalcontainers.

BIJLAGEN
1. Motie Heemstede scheidt afval met kwaliteit
2. Motie Minder afval - inzetten op zichtbaar en meetbaar resultaat in 2021
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