


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





Met opmerkingen [FM1]: 



 
 



 
 

 

 

 

Overzicht afvalstoffen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

huis aan huis inzameling

Restafval 3792 3790 3596 3284 3107 3513 3338 2648 2983 2539 ton

RST Ondergronds (BD) 106 310 314 314 338 318 391 288 ton

restafval via milieustraat 423 451 411 422 364 353 ton

totaal aangeboden restafval 3844 4278 4087 3389 3738 3180 ton

GFT 1433 1475 1487 1372 1434 1378 1440 1501 1790 1721 ton

PMD 47 49 45 48 77 86 90 240 438 411 ton

grofvuil aan huisinzameling 189 168 150 96 118 142 140 128 205 222 ton

2014 2015 2016 2017 2018 2019

totale afvalhoeveelheid (in tonnage): 10021 10370 9861 9609 10834 9656

totaal zonder Restafval 6176 6092 5775 6221 7096 6476

Restafval 3844 4278 4085 3388 3588 2990

restafval in percentage 38,4% 41,3% 41,4% 35,3% 33,1% 31,0%

scheidingspercentage 61,6% 58,7% 58,6% 64,7% 65,5% 67,1%

kg RST per inwoner 202,9 227,8 215,4 176,4 192,1 165,7

Inwonersaantal: 17400 17400 17400 17400 17425 17450





Q1 Q2 Q3 Q4 meldingen  in tonnage

2019 826 906 1078 1053 3863 222

2018 711 804 669 908 3092 205,5

2017 674 639 606 540 2459 128,3

2016 439 595 510 459 2003 140

2015 491 582 521 519 2113 142,4



Met opmerkingen [FM2]: 
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Het afgelopen jaren is door onder andere communicatie met succes ingezet op het apart inzamelen van 
PMD-materiaal. Desondanks lijkt het er op dat het aangeboden PMD-materiaal een behoorlijke 
hoeveelheid restafval bevat, terwijl veel, prima te scheiden PMD materiaal in het aangeboden restafval 
aanwezig is. Het restafval bevat gezien de 165 kg per inwoner overigens in het algemeen nog te veel 
herbruikbare materialen. Inwoners moeten betrokken en uitgedaagd worden. Het moet een algemene 
gedachte worden dat een duurzame samenleving verder gaat dan zonnepanelen, een elektrische fiets, het 
sluiten van een kolencentrale, het project energietransitie, uitreiken van een Jekko inzameldoos of de 
inspanningen van bijvoorbeeld gemeente Waterland. Inwoners hebben zelf een grote rol. Ondanks het feit 
dat ons scheidingspercentage iets stijgt, zijn we er nog niet. Om de laatste procenten afvalscheiding te 
bewerkstelligen is zorgvuldige en regelmatige communicatie met de inwoners nodig. 

In deze evaluatie stond de volgende vraag centraal: 
 

 
De effecten van het grondstoffenbeleid zijn: … 
In het algemeen zullen we vanuit de vakafdeling aandacht blijven geven aan afvalscheiding en de 
uitvoering van de afvalinzameling in het algemeen. In de wijken met de mini-containers zijn op dit 
moment geen bijzondere aanpassingen met betrekking tot het grondstoffenbeleid nodig. De 
afvalscheiding is vergelijkbaar met laagbouwgebieden elders in Nederland.  
 
Verbeterpunten die uit deze evaluatie volgen zijn:  
 

Er is vanuit inwoners in de kernen die aantoonbaar geen opslagmogelijkheden voor restafval hebben behoefte aan een 
oplossing. Voor de historische kern Marken wordt aan een oplossing gewerkt. Voor de inwoners van de historische kern 
Monnickendam kan een oplossing gevonden worden in ondergrondse restafval (pers)containers op ’t Prooijen en de 
Haringburgwal.  
Voordelen: 
1.1  Het bieden van een alternatief op de zakkeninzameling Restafval zal voor de diverse huishoudens van 
de historische kernen op het gebied van opslagcapaciteit een oplossing zijn,  
1.2 Klachten over stank en/of ongedierte door afvalopslag aan huis blijven uit door een faciliteit waarbij  
inwoners het afval 24/7 kwijt kunnen 
1.3 Het straatbeeld in de historische kernen zal door het ontbreken van afvalzakken belangrijk verbeteren. 
Zwerfafval zal afnemen. Dit is voor zowel inwoners en toeristen een pre. 
1.4 Zowel locatie ’t Prooijen als de Haringburgwal zijn al voorzien van de noodzakelijk ondergrondse 
voorziening, er is geen belasting van verder gebruik van openbare ruimte 

Kanttekeningen: 
1.1. Eerder heeft de raad besloten v.w.b. de kern Monnickendam geen ondergrondse inzameling restafval 
in te zetten. Dit besluit wordt met dit voorstel bijgesteld. 
1.2 Duidelijk moet worden voor welke doelgroep de ondergrondse inzameling beschikbaar gesteld 
worden. Het is bedrijfsmatig gezien niet juist om in een kern als Monnickendam 3 verschillende soorten 
afvalinzameling op willekeurige wijze te gebruiken. Dus huishoudens die niet voldoen aan de gestelde 
eisen komen (op dit moment) niet in aanmerking voor gebruik van genoemde ondergrondse oe(pers) 
containers.  
1.3 het inzetten van ondergrondse (pers) containers vergt een investering.  



Voordelen: 
2.1 In de historische kernen en ook de hoog, - verzamelbouw heeft men geen ruimte voor gft-containers 
en kan er daarom nauwelijks aan Gen F scheiding gedaan worden. Een aantal gezamenlijke containers 
voor het GF –deel zou de mensen de kans geven mee te doen met afvalscheiding.  
2.2 De verwerking van GFT is economisch gezien aantrekkelijker dan verwerking van Restafval terwijl 
GFT vanuit de gedachte van hergebruik een prima grondstof is. 
 
Kanttekeningen 
2.1 gft inzamelmiddelen worden bovengronds neergezet. Dit betekent dat er openbare ruimte wordt 
gebruikt of wellicht een invulling inpandig wordt gezocht.  
2.2 GFT kan, afhankelijk van weeromstandigheden en het individuele gebruik, stank veroorzaken. De 
ervaringen elders laat zien dat dit argument niet doorslaggevend is. Het is mogelijk stank te voorkomen 
door goed materiaal, slimme locaties te zoeken en/of voor regelmatige reiniging te zorgen. 

Voordelen: 
3.1 Een succesvolle afvalscheiding kan bijna niet zonder goede communicatie. Door communicatie 
nogmaals in de verbetervoorstellen mee te nemen en de boodschap regelmatig te herhalen zullen de 
inwoners grondstoffenbeleid meer en beter accepteren. 
3.2 vanuit de Nedvang subsidie is voor 2020 een klein deel gereserveerd voor voorlichting over 
grondstoffenbeleid. Hier kunnen we goed op inhaken.  

Kanttekening: 
3.1 Inwoners zijn niet altijd bereidwillig om aan afvalscheiding te doen. Mensen willen niet te vaak 
dezelfde boodschap ontvangen. Met uitdagende communicatie moeten we voorkomen dat er regelmatig 
eenzelfde boodschap wordt verspreid 

1     invoering ondergrondse restafval (pers) containers in de historische kern Monnickendam, 
2     verbeteren inzameling GFT in historische kernen en bij hoog, - verzamelbouw, 
3     opzetten en uitvoeren van een nieuw communicatieplan, gericht op grondstoffenbeleid  


