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Gevraagd besluit: 

1. Onder intrekking van de Afvalstoffenverordening 2006, de Afvalstoffenverordening 2018 vast te stellen. 

 

 

Publiekssamenvatting 

In verband met de gewijzigde omstandigheden voor wat betreft de rijksdoelstelling omtrent de hoeveelheid 

huishoudelijk restafval en materiaalhergebruik - en de daarmee gepaard gaande (toekomstige) wijzigingen rond 

de afvalinzameling in Den Helder - is het noodzakelijk de gemeentelijke regelgeving hieromtrent (de 

Afvalstoffenverordening 2006 en het Inzamelbesluit) te herzien en aan te passen. Na vaststelling van de nieuwe 

Afvalstoffenverordening door de raad zal het college het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 – 

waarin met name nadere regels worden gesteld omtrent dagen, tijden, plaatsen en de wijze waarop 

huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden aangeboden - vaststellen. 

 

 

Inleiding 

De doelstelling van het Rijk is dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval in positieve stromen wordt 

gescheiden (met name plastic, GFT & etensresten en oud papier & karton), ofwel maximaal 100 kilogram 

restafval per persoon per jaar. Deze doelstelling is mede uitvloeisel van gemaakte internationale 

milieuafspraken rond CO2-uitstoot en het zorgvuldig omgaan met de steeds schaarser wordende grondstoffen. 

Met betrekking tot de beperking van huishoudelijk restafval (dat wordt verbrand!) zijn vooral de gemeenten in 

Nederland voor wat betreft randvoorwaarden en het faciliteren van de burger aan zet. 

Zoals bekend is per 1 maart 2017 in Den Helder een frequentiewisseling voor huishoudelijk restafval en plastic 

doorgevoerd en wordt eind 2017 begonnen met de fysieke uitvoering van ‘restafval op afstand’ in Den Helder, te 
beginnen in Julianadorp. Het restafval dient dan voortaan in een ondergrondse verzamelcontainer te worden 

gedeponeerd. Voor de binnenstad onderzoeken wij op welke wijze maatwerk kan worden geleverd. 

Met het oog op de aanstaande systeemwijziging (restafval op afstand) en andere ontwikkelingen op afvalgebied 

is het noodzakelijk de Afvalstoffenverordening op deze nieuwe omstandigheden en ontwikkelingen aan te 

passen. 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een substantiële verbetering van de afvalscheiding aan huis (bronscheiding), waardoor een bijdrage wordt 

geleverd aan de rijksdoelstelling en het zo optimaal mogelijk faciliteren van de Helderse burger in het scheiden 

van afval. Alleen op deze manier kan de afvalstoffenheffing – gezien de steeds hoger wordende belasting op 

het verbranden van huishoudelijk afval – voor de burger op een aanvaardbaar niveau worden gehouden. 

 

 

Kader 

- het Rijksbeleid op het gebied van bronscheiding en materiaalhergebruik; 

- internationale milieuafspraken (o.a. Parijs dec. 2015); 

- de Wet milieubeheer; 

- de gemeentelijke afvalstoffenverordening; 

- de Nota ‘Hooflijnen van aanpak voor een duurzaam en klimaatbestendig Den Helder’; en 

- het toenemende maatschappelijke besef met betrekking tot duurzaamheid en rentmeesterschap. 
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Argumenten 

Gezien de rijksdoelstelling op afvalgebied en internationale afspraken over CO2-uitstoot en materiaalhergebruik 

alsmede de raadsbrede aangenomen motie om in het jaar 2040 als gemeente energieneutraal te zijn, is het 

noodzakelijk ook de\ gemeentelijke regelgeving hieromtrent aan te passen op het gebied van het 

inzamelingssysteem en de burger hierbij zoveel als mogelijk te faciliteren Met de vaststelling van de 

Afvalstoffenverordening door de gemeenteraad en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit door het college wordt 

hieraan bijgedragen (zie voor de diverse aspecten onder het kopje ‘duurzaamheid’). 
 

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

Met de aanstaande systeemwijziging voor wat betreft de afvalinzameling is het noodzakelijk de gemeentelijke 

regelgeving hierop aan te passen. Bovendien zijn de meest actuele ontwikkelingen op gebied van 

afvalinzameling c.a. meegenomen in de Afvalstoffenverordening 2018 c.a. Onder andere is de noodzakelijke 

aanpassing m.b.t. de gevolgen van de uitspraak van de rechter rond mogelijke privacygevoelige informatie op 

de digitale afvalpas (openen van de ondergrondse container), in met name het Uitvoeringsbesluit 

Afvalstoffenverordening 2018 meegenomen. Deze uitspraak geeft aan dat informatie op de afvalpas mag 

worden gezet als het doel en de motivatie hierachter in de gemeentelijke regelgeving is opgenomen. 

 

Duurzaamheid 

De systeemwijziging is vooral gericht op het zoveel mogelijk beperken van huishoudelijk restafval dat wordt 

verbrand (CO2-reductie) en materiaalhergebruik (bronscheiding aan huis). De Afvalstoffenverordening 2018 en 

het Uitvoeringsbesluit geven voor de inzameling van huishoudelijk kaders en de randvoorwaarden aan en 

dragen bij aan de doelstelling van de gemeenteraad om in het jaar 2040 als gemeente energieneutraal te zijn. 

Zaken die hierbij in het oog springen zijn o.a. wie voor de gemeente het huishoudelijk afval inzamelt, hoe om te 

gaan met de verschillende afvalstromen, zwerfafval, inzamelmiddelen en –voorzieningen, aanbiedregels, tijden 

en dergelijke. 

 

De Afvalstoffenverordening 2018 - en vooral het bijbehorende Uitvoeringsbesluit – richten zich op het systeem 

bronscheiding aan huis en restafval op afstand. Ondanks de aandacht in de media rond vermeende voordelen 

van nascheiding t.o.v. bronscheiding, levert bronscheiding aan huis onmiskenbaar de beste kwaliteit van 

herbruikbare grondstoffen op. Bovendien wordt het milieubewustzijn van onze inwoners bij bronscheiding aan 

huis groter. 

 

Referendabel? 

Onder verwijzing naar de Afvalstoffenverordening 2018 en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit, wordt dezerzijds 

opgemerkt dat het voorstel niet referendabel is. 

 

 

Financiële consequenties 

Het voorstel heeft geen financiële consequenties. 

 

 

Communicatie 

De Afvalstoffenverordening 2018 wordt bekend gemaakt op zowel de stadsnieuwspagina als op de website 

‘Overheid.nl’. 
 

Over de systeemwijziging zelf (restafval op afstand) heeft al veel gerichte (bewoners) en algemene (media en 

stadsnieuwspagina) communicatie plaatsgevonden. De inwoners van Julianadorp hebben onlangs een brief 

gehad met daarop nog eens duidelijk aangegeven welke wijzigingen binnenkort gaan plaatsvinden. In januari 

2018 ontvangen de inwoners een brief met daarbij de afvalpas (met gebruiksinformatie) voor de desbetreffende 

container. 

 

Realisatie 

Met de intrekking van de Afvalstoffenverordening 2006 en vaststelling van de Afvalstoffenverordening 2018 en 

het bijbehorende Uitvoeringsbesluit, is de gemeentelijke regelgeving rond de afvalinzameling c.a. actueel. 

 

 

Den Helder, 28 november 2017. 
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Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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