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ONDERWERP 
Collegebericht: Stand van zaken uitvoering moties 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. De gemeenteraad heeft op 24 
juni 2021 ingestemd met het voorstel van het college en voor de uitvoering budget 
beschikbaar gesteld. Hierbij ontvangt u een document met de stand van zaken.       
 
Motie Heemstede scheidt afval met kwaliteit 

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. 
Stand van zaken: Wanneer een beleidsplan Duurzaam Afvalbeleid zal worden 
voorgelegd, zullen aanvullende doelstellingen vanuit de ketenovereenkomst 
conform de motie worden toegevoegd.  

 
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 
Stand van zaken: Vervuiling van ingezameld PBD-afval heeft voor het afval uit 
Heemstede niet geleid tot afkeur.  
Om de inzameling van plastic uit te breiden met blik en drinkpakken (PBD) 
worden (voorlopig) bovengrondse containers bijgeplaatst in de maand 
september. Nieuwe locaties zijn door Meerlanden in beeld gebracht. Daarop 
aansluitend worden alle containers voorzien van nieuwe bestickering om 
duidelijker aan te geven wat in welke container mag worden gedeponeerd. Er 
zal ook volop worden gecommuniceerd over de uitgebreide inzameling van 
PBD.    

 
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. 
Stand van zaken: In de sorteeranalyse van het restafval uit Heemstede is in 
2020 een daling te zien van het percentage GFT in het restafval naar 34%.  
De gemeente is aan de slag met de uitrol van een GFT-campagne om inwoners 
bewust te maken en heeft gesprekken gevoerd met een reclamebureau. 
Verwachte uitrol vanaf oktober. De speciale GFT-folder met tips over scheiding 
GFT is naar alle huishoudens gestuurd (die gebruik maken van de rolcontainer) 
samen met de aangepaste afvalkalender n.a.v. de wekelijkse GFT-inzameling in 
augustus (vanaf 2022 wordt dat juni t/m augustus).     
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Motie Minder afval – inzetten op zichtbaar en meetbaar resultaat in 2021 

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 
Stand van zaken: In de sorteeranalyse van het restafval uit Heemstede is in 
2020 een daling te zien van het percentage GFT in het restafval naar 34%.  
De gemeente is aan de slag met de uitrol van een GFT-campagne om inwoners 
bewust te maken en heeft gesprekken gevoerd met een reclamebureau. 
Verwachte uitrol vanaf oktober. De speciale GFT-folder met tips over scheiding 
GFT is reeds naar alle huishoudens gestuurd (die gebruik maken van de 
rolcontainer) samen met de aangepaste afvalkalender.    

 
2. De reeds geplande investeringen in ondergrondse containers door te laten 
gaan (o.a. ondergrondse opslagcontainers Provinciënwijk, Von Brucken 
Focklaan en Havendreef) 
Stand van zaken: Voor de plaatsing van onder- en bovengrondse containers in 
de Provinciënwijk wordt op dit moment door Meerlanden een locatieplan 
opgesteld. Hiervoor zijn alle ondergrondse beperkingen (kabels & leidingen) 
reeds in beeld gebracht.  
 
Voor de ondergrondse containers op de Van Brucken Focklaan wordt nauw 
samengewerkt met bewoners. Op zeer korte termijn wordt een overleg ter 
plaatse door Meerlanden gevoerd om de wensen en mogelijkheden te 
bespreken. 
 
De verplaatsing van containers Havendreef is reeds in gang gezet en 
gecommuniceerd met de omwonden. We verwachten dat dit binnen 3 a 4 weken 
is uitgevoerd.      

 
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 
Stand van zaken: Samen met Meerlanden is met man en macht gewerkt aan 
de extra zomerinzameling van GFT. Omdat het besluit pas op 24 juni werd 
genomen, was uitvoering per 1 juli onmogelijk. Zelfs de start per 1 augustus zou 
veel vragen van de flexibiliteit van Meerlanden.  
  
De operationele aanpassingen voor Meerlanden waren daarom ook intensief en 
veelomvattend. Om alles (tegelijk) te kunnen uitvoeren werd het inzamelschema 
van Heemstede aangepast wat niet door alle inwoners als prettig werd ervaren. 
Over het algemeen is de inzameling redelijk verlopen op een paar incidenten na. 
De huidige aanpassing van het inzamelschema maakt het mogelijk in 2022 te 
zorgen voor een verbeterde extra zomerinzameling GFT. 
  
De uitrol van de GFT-emmertjes gaat van start samen met de 
communicatiecampagne over GFT. 
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4. De wegbrengparkjes (5, met bovengrondse containers) in de wijk 
Merlenhoven t.b.v. het omgekeerd inzamelen definitief in te richten met 
ondergrondse opslagcontainers 
Stand van zaken: De bestelling van de 5 ondergrondse container is gedaan 
door Meerlanden. Door de wereldwijde vraag naar grondstoffen zijn levertijden 
langer dan voorheen. Zodra de containers binnen zijn, zullen ze worden 
geplaatst.    

 
 

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) 
Stand van zaken: Samen met Meerlanden word gemonitord hoeveel meldingen 
er worden ontvangen over volle containers. Sinds enkele maanden is dit 
behoorlijk gedaald. Meerlanden werkt nog steeds op maximale capaciteit en de 
ledigingsfrequentie van containers in Heemstede is blijvend hoger dan 
gemiddeld in andere gemeenten.  
 
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.    
 
Om de inzameling van plastic uit te breiden met blik en drinkpakken (PBD) 
worden bovengrondse containers bijgeplaatst in de maand september. Nieuwe 
locaties zijn door Meerlanden in beeld gebracht. Daarop aansluitend worden alle 
ondergrondse containers voorzien van nieuwe bestickering om duidelijker aan te 
geven wat in welke container mag worden gedeponeerd. Er zal ook volop 
worden gecommuniceerd over de uitgebreide inzameling van PBD.    
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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) 
Stand van zaken: Jaarlijks vindt er een (externe) sorteeranalyse 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 zicht op de kwaliteit van het ingezamelde GFT-afval.   
 
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. 

 
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. 
Stand van zaken: Deze verkenning wordt opgepakt in Q4. We gaan in kaart 
brengen wat er mogelijk is binnen het bestaande afvalbeleid en wat de 
consequenties zijn van deze maatregelen op zowel inzameling als de kosten. 

 
 

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. 
Stand van zaken: Wordt opgepakt in Q4. 

 


