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Voorgesteld raadsbesluit

De Afvalstoffenverordening Velsen 2009 te wijzigen.
Samenvatting

Om te voldoen aan de landelijke milieudoelstellingen gaat Velsen binnen het programma ‘Meer
Waarde Uit Afval’, over op een nieuwe wijze van afvalinzameling. Bewoners in de laagbouw
woningen krijgen allemaal een aparte container voor de inzameling van plastic-, metalen- en
drankverpakkingen (PMD). Daarnaast zal bij een groot aantal woningen het restafval voortaan met
ondergrondse containers ‘op afstand’ worden ingezameld. In de startwijken in Velserbroek en
Santpoort zijn hier goede ervaringen mee opgedaan. Deze nieuwe wijze van afvalinzameling leidt
tot meer ingezamelde grondstoffen en minder te verbranden restafval.
De Afvalstoffenverordening Velsen 2009 dient aangepast te worden op de nieuwe wijze van
inzameling

Inleiding

Velsen heeft slechte afvalscheidingsresultaten. De doelstelling is om in 2020 te voldoen aan de
landelijke norm van 75% afvalscheiding en maximaal 130 kg restafval per inwoner per jaar.
Om de doelstelling te behalen gaan we afval scheiden makkelijker maken door huishoudelijk afval
op een andere manier in te zamelen. Op basis van de ‘Richtingennotitie, Van Afval Naar
Grondstof’, is in april 2015 door de raad uitgesproken dat voor laagbouwwoningen ‘het ‘4
minicontainers systeem’ en ‘restafval op afstand’ de voorkeurscenario’s voor afvalinzameling zijn.
Bij ‘restafval op afstand’ hebben bewoners 3 minicontainers (papier, GFT, PMD) en brengen ze het
restafval naar de verzamelcontainer iets verder gelegen in hun buurt.
Op basis van de ervaringen met deze nieuwe manier van afvalinzameling in de startwijken in
Velserbroek en Santpoort heeft het college in december 2016 het voornemen uitgesproken om het
‘4 minicontainers systeem’ toe te passen bij in totaal 5.000 laagbouw woningen in Santpoort-Noord
en Zuid, Driehuis, het buitengebied (zoals Spaarnwoude) en in een deel van Velsen-Zuid en
IJmuiden. Voor de overige wijken en buurten is het systeem met ‘restafval op afstand’ het
voorkeurscenario. Het gaat dan om 15.000 laagbouw woningen in IJmuiden, Velserbroek, VelsenNoord en Oud Velsen.
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Onderdeel van het systeem met 4 minicontainers is dat de restafvalcontainer nog slechts 1 keer
per 4 weken wordt geleegd. Daarom dient de afvalstoffenverordening aangepast te worden omdat
daarin nu staat beschreven dat minicontainers elke 2 weken worden geleegd.

Beoogd doel en effect van het besluit

Door restafval minder vaak in te zamelen ontstaat er een extra stimulans om afval beter te
scheiden. Daardoor leidt deze manier van afval inzamelen tot een stijging van de hoeveelheid
ingezamelde grondstoffen die vervolgens gerecycled kunnen worden.
Argumenten

Naar aanleiding van de ervaringen in 2 startwijken is bepaald dat bij het grootste deel van de
‘laagbouw’ huishoudens (in IJmuiden, Velserbroek, Velsen-Noord en Oud Velsen) ‘restafval op
afstand’ wordt ingevoerd. In dat kader zullen er nieuwe ondergrondse containers geplaatst worden.
Voor 5000 laagbouw huishoudens die relatief grote tuinen hebben (in Santpoort-Noord en Zuid,
Driehuis, in buitengebieden, Velsen-Zuid en IJmuiden) zal het systeem ‘met 4 minicontainers’
toegepast worden. Onderdeel van dat systeem is dat de restafvalcontainer nog slechts 1 keer per 4
weken ingezameld wordt. Daarvoor dient de afvalstoffenverordening aangepast te worden omdat
daarin nu staat beschreven dat deze minicontainers elke 2 weken worden geleegd.

Door restafval minder vaak in te zamelen of niet langer aan huis maar ‘op afstand’ in te zamelen
ontstaat er een extra stimulans om afval beter te scheiden.
Afvalstoffenverordening, Artikel 5 Frequentie van het inzamelen bij elk perceel
Lid 1 en 2 oud:
1. Huishoudelijk restafval, dat wordt aangeboden in een verzamelcontainer of een huisvuilzak , wordt
eenmaal per week bij elk perceel ingezameld.
2. Huishoudelijk restafval, dat wordt aangeboden in een minicontainer, wordt eenmaal per twee weken
ingezameld.
Lid 1 en 2 nieuw:
1. Een verzamelcontainer dient voldoende vaak geleegd te worden zodat de container altijd voor een
daartoe aangewezen huishouden beschikbaar is en door dat huishouden gebruikt kan worden.
2. Een minicontainer voor het restafval wordt tenminste éénmaal per vier weken geleegd.

Het ‘oude’ lid 1 beschrijft een inzameling met een huisvuilzak, die elke week wordt ingezameld.
Maar die inzamelwijze bestaat niet meer. Hierbij wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt dat te
actualiseren. Een ondergrondse container ‘voldoende vaak’ legen betekent: legen voor hij vol zit.
Met betrekking tot het ‘nieuwe’ lid 2: omdat de invoering van de nieuwe inzamelwijze gefaseerd
plaats vindt, zullen er in de overgangsfase huishoudens zijn waar nog 1 keer per 2 weken wordt
ingezameld terwijl dat bij andere huishoudens 1 keer per 4 weken is. Vandaar de nuance in de
verordening: ‘tenminste’ eenmaal per 4 weken.
Alternatieven

We zouden ook in de afvalstoffenverordening op kunnen nemen dat het college voortaan bepaalt in
welke frequentie huishoudelijk (rest)afval wordt ingezameld. Het college bepaalt namelijk ook op
welke wijze afval wordt ingezameld (met welke container). In het verlengde daarvan kan je ook
opnemen dat het college bepaalt hoe vaak die container wordt geleegd. Het college stelt nu echter
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een eenvoudige aanpassing voor. Op een later moment zal een bredere actualisering van de
afvalstoffenverordening plaatsvinden.
Risico’s

nvt
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Programma

Programma 8, Milieu
Kader

Afvalstoffenverordening gemeente Velsen 2009
Inspraak, participatie etc.

Belangrijk onderdeel van de evaluatie in de startwijken is het bewonersonderzoek geweest, waar
ruim 80% van de bewoners heeft aangegeven tevreden te zijn over het in hun wijk toegepaste:
‘restafval op afstand’ en ‘4 minicontainer systeem’.
Financiële consequenties

De nieuwe manier van afval inzamelen heeft financiële consequenties. Het nieuwe inzamelsysteem
heeft over het geheel beschouwd een gunstig financieel effect.
Uitvoering van besluit

De aanpassing van de afvalinzameling gaat gefaseerd, er wordt per wijk of buurt nieuwe
afvalinzameling ingevoerd. Het ‘4 minicontainersysteem’ zal pas ingevoerd worden na het wijzigen
van de verordening.
Na de vaststelling van de wijziging in de ‘Afvalstoffenverordening gemeente Velsen 2009’’, zal deze
worden gepubliceerd, waarna deze één dag later in werking treedt.
Aansluitend aan de laagbouw woningen zal het college vanuit ‘Meer Waarde uit Afval’ ook voor
hoogbouw woningen komen met nieuwe maatregelen
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Concept raadsbesluit
Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie
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