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Betreft: Jaarrapportage afval 2018 gemeente Den Helder 
 

Aan de leden van de Gemeenteraad 
Den Helder, 27 mei 2019. 
 
Inleiding 
In april 2019 is van HVC de jaarrapportage ontvangen over het jaar 2018. HVC heeft met de 
rapportage het doel de gemeente te informeren over de huidige stand van zaken van het afval- en 
grondstoffenbeheer en de gemeente daarmee te faciliteren in haar regierol. Hieronder treft u  beknopt 
de belangrijkste punten van deze rapportage. 
 
 
Afvalhoeveelheden huishoudelijk afval 
Het is verheugend te constateren dat door de tot nu toe genomen maatregelen op het gebied van 
bronscheiding het aantal kilogrammen huishoudelijk restafval per persoon per jaar in Den Helder blijft 
dalen. In tabel 1 (zie onder) wordt dit getalsmatig aangegeven. 
 

2012 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

296 kg 294 kg 290 kg 271 kg 270 kg 218 kg 212 kg 
Tabel 1 
 
Op basis van dit overzicht kan geconstateerd worden dat er met de frequentiewisseling (restafval en 
plastic) in 2017 en de gefaseerde invoering van ‘restafval op afstand’ (2018) grote stappen zijn gezet 
in de reductie van het fijn huishoudelijk restafval. 
 
In vergelijking met andere gemeenten met een vergelijkbare stedelijkheidsklasse lopen we echter iets 
achter. Hierbij moet worden aangetekend dat we voor het grootste gedeelte van de stad ‘restafval op 
afstand’ en de uitgifte van de container voor plastic, blik en drankenkartons nog moeten invoeren. Op 
dit moment zijn we al bezig met de (juridische) voorbereidingen rond de fysieke plaatsing van de 
ondergrondse containers voor restafval in Nieuw Den Helder, Huisduinen en De Schooten (direct na 

de zomervakantie). Inmiddels hebben we ook al 
voor wat betreft ‘restafval op afstand’ een 
locatieplan voor de periferie van de binnenstad 
opgesteld en gaan we met inloopavonden de 
buurten consulteren. Voor het centrum zijn al 
gesprekken gaande met HVC over het leveren 
van maatwerk per buurt (zoals bijv. de ‘Visbuurt’ 
en de ‘Van Galenbuurt’).  
 

De verwachting is dat na de algehele invoering van restafval op afstand - en maatwerk in de 
binnenstad - de grens van 200 kg restafval per persoon per jaar wordt doorbroken en we uiteindelijk 
op weg gaan richting de 160/170 kg. De door de overheid aangegeven doelstelling van 100 kg per 
jaar en 75% bronscheiding is voor Den Helder binnen afzienbare tijd nog een brug te ver, maar we 
zetten alles op alles – we komen van ver - de komende jaren op een acceptabel niveau te komen. Dat 
we inmiddels ook de focus hebben op bronscheiding voor onze inwoners in hoogbouwcomplexen, zal 
hieraan te zijner tijd zeker bijdragen. 
 
Bronscheiding 
Het effect van een goede facilitering van onze inwoners bij het scheiden van afval aan de bron heeft 
tot gevolg dat het volume van de positieve stromen over de hele breedte toeneemt. In tabel 2 valt 
duidelijk een verheugende stijging waar te nemen voor met name GFTe, papier en plastic. Ook de 
inzameling van glas stijgt gelukkig weer de laatste jaren. 
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2012 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

39% 38% 43% 42% 44% 51% 53% 
Tabel 2 
 
Natuurlijk……de weg naar 75% is nog lang, maar de weg omhoog is onmiskenbaar gevonden! 
 
Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFTe) 
Ook in 2018 is er iets meer GFTe ingezameld. Den Helder scoort voor deze 
afvalstroom beter dan gemeenten met een vergelijkbare stedelijkheidsklasse. Toch 
vinden we nog steeds teveel GFTe in het huishoudelijk restafval (71 kg per inwoner 
per jaar). Dit is de reden dat we in 2019 samen met HVC inzetten op communicatie-
campagnes die de focus op het scheiden hiervan ondersteunen. Tevens zijn we – 
zoals bekend – bezig met een pilot ‘bronscheiding’ (waaronder GFTe) in twee 
hoogbouwcomplexen in Den Helder (Hendrik Baskeweg en Heiligharn). Wellicht dat 
deze pilot richtinggevend kan zijn voor het faciliteren van onze inwoners in hoogbouw 
bij het verder scheiden van afval. 
 
Oud papier & karton (OPK) 
Het ingezamelde OPK – hoewel iets minder in volume - verschilt niet zoveel van andere jaren. 
Algehele tendens is wel dat landelijk e.e.a. stagneert. Een directe oorzaak hiervoor is (nog) niet aan te 
wijzen. 
 
Plastic, blik & drankenkartons (PBD) 
Voor het derde jaar achtereen is de inzameling van PBD weer explosief gestegen. Werd in 2015 nog 

10,3 kg per inwoner per jaar ingezameld, in 2016, 2017 en 2018 steeg dit naar 
respectievelijk 14, 15 en 20,1 kg. Den Helder loopt hiermee, na een behoorlijke 
inhaalslag, in de pas met vergelijkbare gemeenten. Volledigheidshalve: in 2018 
werd 1.119 ton PBD ingezameld, ofwel een stijging van maar liefst 32,9% t.o.v. 
2017. 
 

Glas 
Na een stagnatie in de periode 2013 t/m 2016, zit er – zoals reeds hierboven vermeld - vanaf 2017 
weer een stijgende lijn in de ingezamelde hoeveelheid glas. Een onderzoek naar ‘blinde vlekken’ in 
onze stad en het hierbij plaatsen van extra glascontainers (met subsidie van Nedvang) hebben 
hieraan zeker bijgedragen. 
 
Textiel 
Niet alleen qua dalend volume, maar ook voor wat betreft de kwaliteit, blijft het ingezamelde textiel 
een zorgenkindje. Hierbij loopt Den Helder nogal uit de pas met vergelijkbare gemeenten. De 
vervuiling in de textielcontainers is inmiddels redelijk in beeld en extra handhaving wordt hierop 
ingezet. We zullen dit blijven monitoren! 
 
Grof huishoudelijk afval 
Voor wat betreft het scheidingspercentage van grof 
huishoudelijk afval hebben we de rijksdoelstelling inmiddels 
gehaald (75,1%). De verruiming van de openingstijden op het 
afvalbrengstation (ABS) aan de Schootenweg en de 
georganiseerdheid op het ABS heeft hiertoe zeker bijgedragen. 
Het aantal bezoekers op het ABS – en daarmee de scheiding 
van het grof huishoudelijk afval - stijgt de laatste jaren 
explosief, hetgeen een verheugende ontwikkeling is. Onze 
inwoners weten de weg naar het ABS steeds beter te vinden. 
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