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Datum 26 maart 2019 

Onderwerp Informatie over afvalinzameling in Heemstede 

Aanleiding Uitvoering proef in Merlenhoven 

Portefeuillehouder Annelies van der Have 

 
Op 8 februari 2019 heeft het College u middels een collegebericht op de hoogte gesteld van 
de start van de uitvoering van de afvalproef in Merlenhoven. Hierbij een toelichting op de 
eerste ervaringen, aangevuld door een tweetal algemene afvalzaken. 
 
Start van de proef op 28 februari 2019 
Op 28 februari is de proef in Merlenhoven van start gegaan. Inwoners van Merlenhoven 
zamelen naast GFT ook het PMD (Plastic, Metaal en Drinkpakken) aan huis in. Restafval 
wordt naar de verzamelcontainers voor restafval gebracht. Hiervan staan er 5 verspreid in de 
wijk. Het restafval zal hierdoor verminderen. Inzameling van glas en papier blijft op afstand in 
de brengparkjes. 
 
Op 28 februari zijn voor de laatste keer de grijze rolemmer met restafval geleegd. Daarna 
zijn alle ruim 500 rolemmers schoongemaakt voor een frisse start als PMD-container. Op 
deze dag werden ook de bovengrondse verzamelcontainers voor restafval opengemaakt en 
klaar voor gebruik. 
 
Eerste bevindingen 
Bewoners zijn enthousiast aan het scheiden van hun afval begonnen. De eerste leging van 
de PMD-rolemmer aan huis geeft een mooi beeld. Het valt op dat er weinig restafval in de 
rolemmers zit en er weinig emmers overvol zitten. De bovengrondse restafvalcontainers 
bieden echter door hun grote inwerpopening de mogelijkheid om ook grof vuil in te werpen. 
Hierdoor zitten de containers sneller vol dan verwacht, waardoor er meldingen kwamen van 
volle containers en bijplaatsingen. Middels een brief zullen we inwoners er nogmaals op 
attenderen dat grofvuil weggebracht dient te worden. Daarnaast zullen de containers de 
komende tijd vaker worden geleegd.   
 
Via het mailadres afval@heemstede.nl  komen vooral praktische vragen over welke 
afvalsoort in welke container moet. 
 
Klankbordgroepleden als ambassadeurs  
De klankbordgroep is in de wijk onze ogen en oren. Zij helpen buurtbewoners met praktische 
tips en geven verbetersuggesties aan ons door. Door deze samenwerking verloopt de start 
van de proef soepel. 
 
 
  

mailto:afval@heemstede.nl


Collegebericht 
  

  2/2 

Inzamelresultaten afval 2018 
In het eerste kwartaal van 2019 ontvangt de gemeente de resultaten van de afvalscheiding 
van het jaar ervoor in een jaarrapportage van de Meerlanden. Opvallend cijfer is de toename 
van het aantal kilo’s restafval per persoon per jaar van 202 naar 207 kilo. Daarnaast is het 
percentage GFT in het restafval (in gewicht) gestegen naar 44%. Juist de verwerking van 
restafval is door de toegenomen verbrandingsbelasting een van de duurste fracties. Beide 
cijfers laten een ongewenste toename zien. De proef in Merlenhoven moet ons de 
handvatten gaan geven om de afvalscheiding in Heemstede te verbeteren en toe te werken 
naar de VANG-doelstelling van maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar in 2020.     
 
Samenwerking met het AEB 
Sinds enkele jaren wordt het restafval van Heemstede na inzameling bij het AEB in 
Amsterdam nagescheiden. Nascheiding levert kwalitatief minder herbruikbaar materiaal op 
dan bronscheiding maar helpt ons mee onze doelstelling te bereiken. Op dit moment 
functioneert de splinternieuwe nascheidingsband van het AEB nog niet naar verwachting. 
Samen met de Meerlanden en andere (Meerlanden)gemeenten zijn we in gesprek met het 
AEB om het AEB te bewegen de voorspelde scheidingspercentages in de nabije toekomst te 
gaan verwezenlijken. Het AEB is al eerder per brief gewezen op het niet nakomen van de 
gewekte verwachtingen.       


