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Flyer “Wat hoort waar”.
Mini-scan hoogte afvalstoffenheffing.

Geachte Raad,
In de afgelopen periode is er diverse malen gesproken over Avalex. Dit heeft geresulteerd in een
tweetal moties:



Van 20 mei 2020 van D66 en de VVD betreffende invulling te geven aan communicatie
over het scheiden van het afval;
Van 8 juni van de VVD en D66 om een mini-scan uit te voeren naar de hoogte van de
afvalstoffenheffingen.

Daarnaast zijn er door de VVD nog een aantal technische vragen gesteld op 26 juni 2020 ter
voorbereiding op de commissievergadering van 30 juni 2020.
Met deze raadsinformatiebrief wordt de raad op de hoogte gebracht over de stand van zaken met
betrekking tot de moties en de vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Communicatie afvalscheiding;
Miniscan;
Afsluiten DVO met Avalex;
Aanvulling technische vragen VVD;
Aanleggen ondergrondse inzamelmiddelen bij de hoogbouw.

1. Communicatie afvalscheiding

Goede communicatie maakt integraal onderdeel uit van het nieuwe afvalbeleid zoals vastgesteld op
16 juli 2019. Hiertoe heeft de raad een budget van € 25.000,- beschikbaar gesteld. Het afgelopen
jaar heeft in het teken gestaan van de invoering van een extra PMD container bij 2200
huishoudens als onderdeel van een pilot. In de eerste maanden van 2020 is gebleken dat er vrijwel
geen afkeur is. Inwoners blijken dus goed op de hoogte op van PMD scheiding.
Dit neemt niet weg dat uit de kadernota 2021 blijkt dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing de
komende jaren onder druk blijven staan. Zowel uit financieel oogpunt als uit milieu oogpunt blijft
het dan ook van groot belang om de kwaliteit van bronscheiding verder te verbeteren, zodat de
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hoeveelheid restafval (208 kg per inwoner in 2019) kan worden teruggebracht. Dit heeft de Raad
bevestigd doordat zij op 20 mei een motie heeft aangenomen om de communicatie rondom
afvalscheiding te verbeteren met als doel bewustwording van het belang van het scheiden van het
afval. Het resultaat moet zich dan gaan vertalen in een beter scheidingsgedrag en minder restafval.
Communicatie speelt een belangrijke rol bij het vergroten van de bewustwording bij de inwoners
van Wassenaar. Tegen deze achtergrond voeren wij onderstaand plan uit. Wij hebben dit actieplan
opgesteld in nauw overleg met Avalex en gebruik gemaakt van de informatie, beschikbaar bij de
Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD).


Via de Gemeentelijke website. In juli wordt er op de gemeentelijke website een
projectpagina “Afval” gelanceerd. Hierop staat informatie over de verschillende afvalstromen
(PMD, restafval, glas etc). Er is ook een link beschikbaar naar Avalex waar uitgebreidere
informatie is te vinden over scheiding. Het verschijnen van deze webpagina wordt op diverse
manieren onder de aandacht gebracht van de inwoners waaronder de sociale media en De
Wassenaarse Krant.



Stickers op PMD verzamelcontainers. In juli/augustus wordt de bestickering op de 23 PMD
verzamelcontainers in de milieuparken gecontroleerd op leesbaarheid en waar nodig worden
nieuwe stickers geplakt. Dit wordt gedaan door Avalex. Het PMD afval dat op dit moment via
deze containers wordt opgehaald, kent te hoge afkeurpercentages. We zijn in nauw overleg
met Avalex om te kijken hoe dit kan worden verminderd. We zijn er in ieder geval van
overtuigd dat het opnieuw onder de aandacht brengen van wat er wel en niet in de PMD
container kan bijdraagt aan het voorkomen van afkeur van het PMD en aan de reductie van het
restafval.



Verspreiding van een flyer. In augustus wordt de flyer “Wat hoort waar” (zie bijlage 1)
gepubliceerd in de krant en op de webpagina. Deze flyer is tot stand gekomen in samenspraak
met Avalex. De flyer wordt in augustus en in december pagina groot in De Wassenaarse Krant
gepubliceerd. Daarnaast wordt de flyer maandelijks in kleiner formaat gepubliceerd in De
Wassenaarse Krant. Dit helpt als voortdurend “geheugensteuntje” bij de juiste wijze van
afvalscheiding. Ieder huishouden in Wassenaar ontvangt De Wassenaarse Krant. Op deze wijze
worden de inwoners op zeer brede schaal geïnformeerd.



Brede campagne via Avalex. Ook Avalex is zich bewust van het belang van een goede
communicatie. Avalex start in september een GFT campagne en in november een PMD
campagne. Deze is bedoeld voor alle deelnemende gemeenten. Uit sorteeranalyses blijkt dat er
in het gehele Avalex gebied nog veel GFT/E (de E staat voor etensresten) in de restafvalbak
aanwezig is. Daarnaast is ook PMD nog in ruime mate aanwezig. Daarom zet Avalex groot in op
de communicatie rond deze twee afvalstromen. De gemeente is zich bewust van de expertise
van Avalex op dit vlak en gaat deze campagnes waar mogelijk en ondersteunen.



Informatiestickers. In de motie wordt voorgesteld om stickers beschikbaar te stellen aan de
inwoners waaruit blijkt welk afval waar thuishoort. Ook wij zien nadrukkelijk het belang en de
toegevoegde waarde van een informatiesticker. Als gemeente gaan wij deze via De
Wassenaarse krant verspreiden als bijlage bij de eerste advertentie in augustus.



Via buurt -en wijkverenigingen. We zullen het belang van een goede afvalscheiding via de
buurtverenigingen aan de orde stellen. Zo zal de wijkmanager bij vergaderingen van de wijken buurtverenigingen afvalscheiding nadrukkelijk op de agenda zetten.



Organisatie van thema-avond en informatiemarkt. De gemeente organiseert in het vierde
kwartaal van 2020 een thema-avond over afvalscheiding voor geïnteresseerde inwoners. Deze
bijeenkomst is een goede gelegenheid voor overdracht van kennis over afvalscheiding. Het is
nadrukkelijk ook de bedoeling dat inwoners onderling best practices met elkaar uitwisselen.
Bijvoorbeeld over de wijze waarop inwoners al in de keuken GFT scheiden van het restafval.
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Zwerfafval. Voorts is het onverminderd van belang om de hoeveelheid zwerfafval in
Wassenaar terug te brengen. Ook hierbij speelt communicatie een belangrijke rol. Tot 2022 is
jaarlijks een budget beschikbaar EUR 30 duizend. Dit bedrag wordt ook besteed om inwoners
op verschillende manier te bereiken, niet alleen via gemeentelijke communicatiekanalen, maar
ook via ondernemers (denk aan winkelcentra) en scholen (educatie). Wanneer inwoners via
verschillende kanten met het onderwerp zwerfafval te maken krijgen, is de kans dat zij actief
bij gaan dragen groter. De nadruk komt met name te liggen bij het samen nadenken over
oplossingen en verbinding zoeken.
o De gemeente ontsluit informatie en kennis over zwerfafval als wezenlijk onderdeel van
de duurzaamheidsagenda en als belangrijk onderdeel van afval.
o De gemeente zorgt ervoor dat de basis op orde is. Dat houdt in dat goed in beeld is
waar de afvalbakken in de openbare ruimte staan, er een afvalbakkenbeleid is, locaties
waar veelvuldig overlast van zwerfafval is goed in beeld zijn en hierop wordt
geanticipeerd, en dat de vastgestelde beeldkwaliteit gehandhaafd wordt.
o De gemeente gaat actief sturen op zwerfafvalparticipatie. Dit vraagt om omdenken.
Zwerfafval is vooral een onderwerp waarover meldingen en klachten komen. Aan
inwoners wordt gevraagd hoe zij zelf kunnen bijdragen om zwerfafval te voorkomen en
te ruimen.

2. Miniscan
In de raadsvergadering van 8 juni 2020 heeft de raad een motie ingediend om een
miniscan uit te voeren naar de hoogte van de afvalstoffenheffing en de daaraan gekoppelde
dienstverlening van vergelijkbare (niet diftar) gemeenten. In de bijlage 2 treft u deze scan
aan. De uitkomst hiervan zal betrokken worden bij een op te stellen plan van aanpak met
als doel om de stijging van de afvalstoffenheffing de komende jaren zoveel mogelijk te
beperken. Dit is conform de toezegging tijdens de behandeling van de Kadernota en zal
onderdeel vormen van de begrotingsbehandeling in het najaar.
3. Afsluiten DVO Avalex.
Op 30 juni 2020 is er in de commissie B&M gesproken over de dienstverlening van Avalex.
Hierbij heeft u wensen en bedenkingen aan kunnen geven over het niveau van de
dienstverlening. Dit heeft niet geleid tot gewijzigde besluitvorming. Het college zal de DVO
met Avalex aangaan waarbij het huidige niveau van dienstverlening gehandhaafd blijft.

4. Aanvulling technische vragen VVD
In de commissie B&M van 30 juni 2020 zijn er technische vragen van de VVD beantwoord
over de inzameling van Avalex. In de beantwoording is onjuiste informatie gegeven over de
hoeveelheid PMD en het percentage afkeur. Hierbij treft u de juiste informatie aan.
In januari en februari is er bij de milieuparken in het totaal 67 ton PMD ingezameld.
Hiervan is 29 ton afgekeurd (43%) en als restafval verwerkt.
In de periode januari – april is er bij de milieuparken 143 ton PMD ingezameld en hiervan is
er 68 ton afgekeurd (48%) en als restafval verwerkt.
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5. Aanleggen ondergrondse inzamelmiddelen bij de hoogbouw
Het college heeft beleidsregels opgesteld voor de locatie van inzamelvoorzieningen en past
deze toe bij het plaatsen van (ondergrondse) afvalcontainers voor huishoudelijk afval bij de
hoogbouw. De aanwijzingsbesluiten voor afzonderlijke locaties (25) worden openbaar
voorbereid. Belanghebbenden krijgen zes weken om hun zienswijze te geven. De uitvoering
zal na de zienswijze termijn van de zes weken plaatsvinden.

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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