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onderwerp
Vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad inzake de ophaalfrequentie rolcontainers

Geachte raadsleden,

In antwoord op de vragen (kenmerk INT-20-56682) van de fractie Samen Beverwijk 
over bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende. 
Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons 
antwoord.

1.
In hoeverre is het college ervan op de hoogte dat voor veel inwoners de huidige 
ophaalfrequentie van containers voor restafval en PMD-afval niet passend is?

Antwoord:
Met de invoering van de afvalbak voor PMD is de inzamelfrequentie van de 
restafvalbak aangepast van 1 keer per 2 weken naar 1 keer per 4 weken. De PMD-
afvalbak wordt ook 1 keer per 4 weken geleegd. De extra afvalbak voor PMD afval is 
gefaseerd ingevoerd. Het laatste gebied heeft begin 2020 de PMD-afvalbak 
gekregen. 
De invoering en de aanpassing van de inzamelfrequentie is gelijk aan wat door HVC 
bij andere gemeenten eerder is gedaan. Over het algemeen is na een korte periode 
van gewenning het beeld dat bewoners PMD goed én GFT beter scheiden. Het 
restafval dat overblijft past dan in de afvalbak om 1 keer per 4 weken op te halen. 
Het doel is immers om landelijk de hoeveelheid restafval per inwoner sterk te 
verminderen tot 30 kilogram in 2025. Kijkend naar ons restafval is een sterke afname 
ook mogelijk. Dan past het resterende afval dus in een container van 240 liter die 
één keer in de vier weken wordt geleegd, waarbij bij goede afvalscheiding de 
restafvalcontainer geen overlast geeft (geur, ongedierte).

Er zijn uitzonderingen waar de afvalscheiding niet maximaal kan. Daar heeft het 
college maatwerk voor. Zo kunnen gezinnen met kleine kinderen in de leeftijd tot en 
met drie jaar gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer of een extra 
restafvalbak voor het luierafval. Voor bewoners die te maken hebben met bijzondere 
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omstandigheden geldt deze regeling ook. Er is dan sprake fysieke beperkingen of 
medisch afval of het zijn grote gezinnen. En als de opslagruimte rondom het huis te 
beperkt is, is er ook maatwerk mogelijk (in overleg wordt dan gekeken welke 
afvalbak -PMD of restafval- weg kan). Maar ook worden Afvalcoaches ingezet als 
bewoners aangeven dat ze problemen hebben met afvalscheiding of hun 
afvalhoeveelheden. 

Kort na de laatste uitrol van de PMD-bakken dit voorjaar heeft het coronavirus 
toegeslagen met een lockdown als gevolg. Dit heeft tot gevolg gehad dat er in die 
periode veel meer afval is aangeboden en ingezameld. Dit speelt nog steeds maar in 
mindere mate. We sluiten niet uit dat daardoor de inzamelfrequentie van het 
restafval niet in alle gevallen passend is geweest (mensen zijn meer thuis, 
produceren meer afval maar ruimen ook meer op en doen dat afval -eigenlijk 
grofvuil- ook in de restafvalcontainers). Maar alle inzamelcontainers voor PMD afval 
bij vooral de supermarkten zijn en blijven beschikbaar; evenals de grofvuil 
ophaaldienst en de opening van de milieustraat. Zodat bewoners ook daar gebruik 
van kunnen blijven maken en dit afval niet in de restafvalbak hoeft. 
Op grond van alle aangehaalde overwegingen is het college van mening dat de 
inzamelfrequentie passend is. 

2.
Andere Nederlandse gemeenten hanteren hele andere ophaalfrequenties voor 
containers. Er zijn gemeenten die voor alle drie de containers een ophaalfrequentie 
van twee weken hanteren. Daarbij zijn er ook gemeenten die de ophaalfrequentie 
van de container voor GFT-afval (in de wintermaanden) verlagen om de 
ophaalfrequentie van containers voor PMD-afval of restafval binnen budget te
verhogen. In hoeverre is het college, al dan niet in samenwerking met HVC, bereid 
om de werkwijze van andere gemeenten te analyseren en wanneer mogelijk toe te 
passen in Beverwijk?

Antwoord:
De invoering van de PMD-afvalbak is gedaan zonder de afvalstoffenheffing te 
verhogen. Er is hier zelfs een licht voordeel aan toegerekend. Dat kon alleen als de 
inzamelfrequentie van het restafval aangepast zou worden naar 1 keer per 4 weken. 
Zoals genoemd is deze aanpassing passend en ook toegepast bij andere 
gemeenten. 
Verhoging van de inzamelfrequentie van de containers naar 1 keer per 2 weken leidt 
tot extra inzamel- en transportkosten. Dit moet doorgerekend worden aan de 
afvalstoffenheffing en bewoners gaan daarvoor dan meer betalen. Het college is 
daar geen voorstander van. Ook niet omdat er voor het scheiden van PMD afval ook 
nog extra voorzieningen beschikbaar zijn en voor restafval maatwerk beschikbaar is 
zoals hierboven bij antwoord 1 genoemd. 
Het verlagen van de inzamelfrequentie voor GFT in de wintermaanden tegen 
verhoging van de inzamelfrequentie voor restafval of PMD is geen onderdeel 
geweest van het grondstoffenplan. Om vaker in te zamelen in de zomer moet een 
extra voertuig worden ingehuurd. Met het verlagen van de GFT-inzameling in de 
winter staat een inzamelvoertuig deels stil. Dit leidt tot hogere kosten voor de 
gemeente. Operationele en financiële redenen hebben dus meegespeeld bij de 
keuze voor de huidige inzamelcyclus die daarmee het meest efficiënt is. Maar ook 
de onduidelijkheid die het bij inwoners kan geven om de inzamelfrequenties per 
seizoen te laten wisselen.

Voor nu wil het college de gezette stap (invoering PMD-afvalbak en verlaging van de 
restafvalinzameling), zoals voortkomt uit het grondstoffenplan, voortzetten. Er kan 
dan een periode van gewenning zijn en de afvalscheiding zal op gang komen. We 
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willen u nog wel wijzen om het onderwerp “omgekeerd inzamelen” dat in de tweede 
helft van 2021 ter bespreking wordt ingebracht. Dit onderwerp is opgenomen in het 
grondstoffenplan 2017-2021 en wordt volgend jaar verder uitgewerkt in het 
grondstoffenplan 2022-2026. Dit in combinatie met een zogenaamd “recycletarief” 
waarbij ook een afwijking in de frequentie van de inzameling van het GFT opnieuw 
bekeken kan worden. 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit
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