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Geachte Raad,
Via deze informatiebrief wordt u, zoals te doen gebruikelijk, geïnformeerd over een aantal recente
ontwikkelingen op het gebied van afval. Avalex rapporteert periodiek aan de gemeente. We gaan in
deze brief in op de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.

Verminderen van de hoeveelheid restafval blijft van groot belang.
Jaarresultaat 2021.
Zijbelading.
Scheidingsresultaat HVC.
Stand van zaken actieplan.

1. Verminderen van de hoeveelheid restafval blijft van groot belang.
Het jaar 2021 heeft zich wederom gekenmerkt door COVID 19. Dit heeft ook invloed gehad op de
werkzaamheden bij en door Avalex. Enkele belangrijke punten voor Wassenaar zijn:
Meer restafval huis aan huis ingezameld (+ 3,5%). De oorzaak hiervan ligt in het
thuis werken en bij het minder scheiden van het restafval (-3,2%).
Het aantal bezoeken op de milieustraat is gedaald ten opzichte van 2020. Dat
neemt niet weg dat het aantal bezoeken nog vele malen hoger ligt dan in de
periode voor COVID 19.
De tevredenheid van de Wassenaarder voor Avalex is in 2021 gestegen met 0,1
punt naar 7.4.
Ondanks de invloed van het COVID 19 virus is de dienstverlening op peil gebleven en is er geen
inzameling uitgevallen zoals in 2020 toen de GFT inzameling tijdelijk moest worden aangepast
In de bijlage treft u de volledige rapportage aan. Helaas moeten we constateren dat de
hoeveelheid restafval per persoon hoger is dan uit eerdere rapportages naar voren kwam. Bij
Avalex heeft men namelijk nog eens kritisch naar de definitie van de VANG doelstelling gekeken.
Daarbij is men tot de slotsom gekomen dat ook het grof afval en bouw en sloopafval tot de totale
hoeveelheid restafval gerekend moet worden. Dit is in afwijking van de eerdere rapportages waarin
alleen maar de hoeveelheid fijn restafval is aangegeven. Volgens deze berekening bedroeg het
restafval in 2021 244 kg. Hiermee zijn we nog ver verwijderd van de landelijke VANG (Van Afval
Naar Grondstof) doelstelling naar 30 kg in 2025 en volledig circulair in 2050.
Ook als we het jaar 2021 volgens de oude methodiek vergelijken met 2020 is de hoeveelheid
restafval gestegen. Van 208 naar 219 kg per inwoner. Deze stijging wordt, zoals aangegeven,
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verklaard door het thuiswerken en minder scheiden van het restafval. In de komende jaren
verwachten we niettemin dat deze trend gekeerd kan worden en dat er sprake zal zijn van een
daling van de hoeveelheid restafval. Dit is gebaseerd op de overstap naar nascheiding van het
restafval vanaf 1 januari 2022, de aandacht voor het scheiden van het GFT bij de hoogbouw en
geïntensiveerde inspanningen om de etensresten uit het restafval te halen.
In de DVO van 2023 met Avalex zal deze verwachte afname van het restafval verwerkt worden. De
gemeente Wassenaar verwacht zelfs de grootste reductie te realiseren binnen de deelnemers van
Avalex. Dit voorjaar verwachten wij de eerste resultaten van de sorteeranalyse. De uitkomsten
hiervan zullen worden meegenomen bij het opstellen van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO)
met Avalex voor 2023. De Raad zal hierover rond de zomer om een keuze worden gevraagd.

Resultaten

- Kernprestaties gemeente Wassenaar 2021 t.o.v 2020 -

2. Jaarresultaat 2021
Wassenaar kan de DVO van 2021 positief afsluiten met een voordeel van € 32.199,- Dit komt tot
stand door een voordeel van wat is gehaald uit de hogere opbrengsten van de grondstoffen papier
en ijzer en meer pinopbrengsten op de milieustraat.
DVO resultaat 2021
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3. Zijbelading geleidelijk invoeren vanaf 2023
In de Productdienstencatalogus van Avalex voor 2022 is voor het eerst een product zijbelading
inzamelroute opgenomen. Dit jaar zal Avalex een zijlader inzetten in Middel Delfland. Hiermee zal
ervaring opgedaan gaan worden om dit te gebruiken bij de introductie in andere gemeenten. De
gemeente Wassenaar heeft aan Avalex de opdracht gegeven om een inventarisatie uit te voeren
waar in de gemeente het inzamelen met een zijlader mogelijk is of wat daar voor nodig is om het
mogelijk te maken. In juni / juli zal duidelijk zijn waar het binnen Wassenaar mogelijk is om
zijbelading in te gaan zetten Aansluitend zullen de benodigde stappen gezet worden om de
zijbelading in te voeren. Het streven is om invoering in 2023 plaats te laten vinden. De gedachte is
dat dit geleidelijk aan zal worden ingevoerd. Hierover zullen afspraken worden gemaakt in
aanvulling op de DVO voor 2023.
4. Scheidingsresultaat HVC
De gemeente Wassenaar maakt sinds begin van het jaar gebruik van de mogelijkheid om het PMD
afval door de verwerker HVC na te laten scheiden.
In februari is het college op bezoek geweest bij HVC. HVC heeft daar een presentatie gegeven over
de manier van het nascheiden van het huishoudelijke afval. Deze techniek is ook bij HVC constant
in ontwikkeling om nog meer herbruikbare verpakkingen uit het afval te scheiden. Op dit moment
wordt er bijna 17% uit het huishoudelijk afval gehaald aan verpakkingsmaterialen. Dat betekent
dat er op basis van de hoeveelheid restafval in 2021 er 40 kg verpakkingsmateriaal per huishouden
geschikt gemaakt wordt voor hergebruik (bijlage 2 met presentatie nascheiding). U ontvangt later
dit jaar een uitnodiging om een bezoek te brengen aan HVC.

5.

Stand van zaken actieplan

Financieel
In de vorige periodieke informatiebrief (d.d.11 oktober 2021) is naast een financieel overzicht ook
een actieplan opgenomen. In de onderstaande tabel 1 treft u de huidige financiële stand van zaken
aan. Hieruit blijkt dat de begrote posten toereikend zijn. De precieze financiële verwerking vindt
plaats via de voorjaarsnota. In tabel 2 treft u de stand van zaken met betrekking tot het actieplan.
We liggen hier volledig op planning. We kunnen ook constateren dat budget toereikend is voor de
uit te voeren maatregelen.
Communicatie
In de afgelopen periode zijn er verschillende communicatie-uitingen geweest over het inzamelen en
verwerken van het afval en de verandering in de ophaalfrequentie voor het GFT. Dit alles is volgens
planning verlopen. Afgelopen maand is het uitdelen van de keukenbakjes gestart. In samenwerking
met buurtcentra en bibliotheek zijn er tot nu toe 1400 uitgegeven. De komende maanden zal er op
verschillende momenten via (sociale) media aandacht gegeven worden aan het verminderen van
de hoeveelheid restafval en de reductie van het GFT in het restafval. Er zal bijzondere aandacht
zijn voor communicatie in het Engels, zodat internationals ook worden geïnformeerd.
Naast de aandacht voor het scheiden van het GFT zal er eveneens aandacht komen voor het
scheiden van de andere grondstoffen zoals glas, papier en textiel. Deze grondstoffen dienen door
de inwoners apart gehouden te worden en kunnen niet via de nascheiding uit het restafval gehaald
worden.
Wormenhotel
Conform het actieplan zou u geïnformeerd worden over het wormenhotel.
Een wormenhotel is een ondergrondse container voor gft die door de aanwezigheid van speciale
wormen, gft binnen no-time omzet in hoogwaardige compost. De container hoeft niet meer twee
keer per week geleegd te worden, maar nog minder dan één keer per jaar. En, de container stinkt
niet. De compost van het wormenhotel kan gebruikt worden in de bossen en parken om de grond
te verrijken. Op die manier is het mogelijk om circulariteit te creëren. In bijlage 3 vindt u een
bericht van Avalex over het wormenhotel in Delft.
Pagina 3 van 4

Om het ook in Wassenaar in te voeren zullen er eerst verschillende randvoorwaarden ingevuld
moeten worden. Een daarvan is het vinden van een geschikte locatie waar om en aanwonenden
geen bezwaar tegen maken. Ook dienen vrijwilligers dit onder hun hoede nemen. Indien er een
aanvraag bij de gemeente komt, zal deze vanuit een positieve grondhouding worden bekeken.

Tabel 1

Tabel 2

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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