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Beste mevrouw Couwenberg,
In antwoord op uw brief van 31 juli 2019 vindt u hieronder de beantwoording van
uw schriftelijk gestelde vragen over het scheiden van afval.
Vraag 1
Bij eerdere besprekingen over afval heeft u toegezegd diegene die geen gebruik
maken van ondergronds storten te benaderen. Wanneer krijgen we inzicht in de
resultaten?
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Antwoord
Het benaderen van de zogenaamde ‘nulaanbieders’ moet zorgvuldig gebeuren. Dit
raakt immers de privacy van inwoners. Omdat meerdere gemeenten te maken
hebben met nulaanbieders, is door VANG-HHA zeer recent een handreiking
opgesteld over hoe om te gaan met nulaanbieders. VANG-HHA is een landelijk
programma opgericht door VNG, NVRD en het Ministerie van I&W, om gemeenten
te ondersteunen bij het zetten van stappen naar een circulaire economie. Op basis
van deze handreiking gaan we bepalen hoe we met nulaanbieders om willen gaan.
Vraag 2
Wij horen van inwoners dat zij afval meenemen naar hun werk of zelf een
container huren bij een commerciële afvalinzamelaar. Is er inzicht in de stromen
afval die niet via de gemeente afgevoerd worden? Zo nee, hoe kan dat inzicht er
toch komen?
Antwoord
Nee, dit inzicht is er niet. Commerciële afvalinzamelaars zijn niet verplicht de
gemeente te informeren over de door hen ingezamelde afvalhoeveelheden. Inzicht
in deze hoeveelheden zal er dan ook niet komen.

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid en -reglement van gemeente Heusden raadplegen op
www.heusden.nl
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Dit neemt niet weg dat het commerciële afvalinzamelaars, conform de
Afvalstoffenverordening van onze gemeente, niet is toegestaan om huishoudelijk
afval in onze gemeente in te zamelen, tenzij wij hiervoor een inzamelvergunning
hebben verleend. Daar is echter in dit geval geen sprake van. Ook is het inwoners
van onze gemeente niet toegestaan om huishoudelijk afval aan te bieden aan
afvalinzamelaars die hiervoor geen inzamelvergunning hebben. Wellicht dat de
handreiking hoe om te gaan met nulaanbieders ook hiervoor handvatten biedt. Als
dit het geval is, zullen wij ons nader beraden over hoe dit aan te pakken.
Vraag 3
In het artikel wordt met name gesproken over de lage afval cijfers. De VVD is ook
benieuwd naar ervaringen van de inwoners. Zijn er klachten ontvangen van
inwoners over het storten in ondergrondse containers? Graag inzicht geven in de
aard van de klachten. Hoe vaak wordt er rond ondergrondse containers afval
gevonden dat niet gestort is, maar opgeruimd moet worden? Wordt in het pmdafval, de kledingcontainers en/of flessencontainers restafval gevonden? En zo ja is
er inzicht in de volumes?
Antwoord
De Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch voert het containermanagement uit voor
onze gemeente. Alle klachten en meldingen komen rechtstreeks of via de
gemeente terecht bij de Afvalstoffendienst. De Afvalstoffendienst heeft in 2018 440
klachten en meldingen over (de werking van) ondergrondse containers ontvangen.
In 2019 zijn er dit, tot en met 31 juli, 204. Het gaat hier voornamelijk om klachten
en meldingen over defecte of volle containers. Deels gaat het uiteraard om
klachten en meldingen over dezelfde ‘storing’. Hierbij is in de meeste gevallen de
ondergrondse container niet daadwerkelijk defect of vol, maar is sprake van een
verklemming. Dit is een vuilniszak of ander afval dat is blijven hangen waardoor de
inworptrommel niet meer opent. In die situaties kan de verklemming meestal
worden verholpen door een medewerker van de gemeentelijke buitendienst. In een
enkel geval moet de Afvalstoffendienst deze storing zelf verhelpen. Een
daadwerkelijk defecte container is tot nu toe nauwelijks voorgekomen.
Als de Afvalstoffendienst bij lediging van de minicontainers voor PMD-afval
constateert dat er verkeerd afval in de container zit, wordt de container niet
geledigd. Er wordt een kaartje aan de container gehangen waarop staat dat de
container niet is geledigd omdat er verkeerd afval in zit. In het eerste kwartaal van
2018 zijn er 330 PMD-containers geregistreerd als verkeerd aangeboden (= 0,5%
van aantal ledigingen). Alle PMD-containers worden regelmatig extra
gecontroleerd. Bij de eerste ronde in april 2018 is 10% van de PMD-containers
blijven staan. In latere controlerondes is dit minder geworden. Dit najaar staat
wederom een extra controleronde op de planning.
In 2015 zijn sorteeranalyses uitgevoerd van de minicontainers voor PMD-afval in
de proefwijk in Vlijmen Vliedberg. Bij deze proef werd de inzamelfrequentie voor
restafval verlaagd en werden in een deel van de proefwijk minicontainers voor
PMD-afval beproefd. Toen was 39,8% van het afval in deze containers ander afval
dan PMD-afval. Grotendeels (ruim 28%) betrof dit overige kunststoffen, niet zijnde
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verpakkingen. Ook werden er restanten voedingsmiddelen in verpakkingen
aangetroffen en was een klein deel (3,9%) overige vervuiling zoals papier,
wasmiddel, een stoffen tas, een tuinslang en hondenpoep.
In 2018 is door Rijkswaterstaat een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de
samenstelling van het PMD-afval, onder andere ook in onze gemeente. Het
aandeel restafval bedroeg toen gemiddeld (van de vijf monsters van één
ingezamelde vracht PMD-afval) bijna 17%.
In week 34 van 2019 zijn opnieuw sorteeranalyses uitgevoerd van een steekproef
van minicontainers. De resultaten hiervan zijn op het moment van beantwoording
van uw vragen nog niet bekend. Afhankelijk van de resultaten zullen wij, waar
nodig en mogelijk, maatregelen nemen.
Overigens is er tot nu toe nog geen PMD-afval afgekeurd door de sorteerder.
Op 23 locaties verspreid over de gemeente staan textielcontainers. Deze worden
leeggemaakt door Baanbrekers. In deze containers treft Baanbrekers ook afval
aan dat door hen niet tot textiel wordt gerekend. Baanbrekers voert dit af via de
gemeente. In 2019 betrof dit tot en met eind juli 4.745 kilogram. Dit is een
gemiddelde van ca. 170 kilogram per week. Overigens hoeft dit niet alleen
restafval te betreffen maar kan het ook om andere afvalstromen gaan. Ook kan het
gaan om textiele afvalstromen die niet het voor de hand liggende textiel betreffen,
zoals bijvoorbeeld kussens of dekbedden De aard van de vervuiling wordt
momenteel nader onderzocht. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kunnen we
eventueel nadere acties uitvoeren.
In de glascontainers is voor zover ons bekend geen sprake van vervuiling met
ander afval.
Vraag 4
Als je om je heen kijkt en informatie die we krijgen via social media toont aan dat er
behoorlijk veel afval ligt in de gemeente. Hoe is het opruimen van zwerfafval
georganiseerd? Wat kost het opruimen van zwerfafval? Zouden de prullenbakken
vaker geleegd moeten worden? Wat kan er preventief gedaan worden om het
gedrag van de inwoners te veranderen?
Antwoord
Ook wij zien de berichten op social media over zwerfafval en delen uw zorg
daarover. Hoewel de hoeveelheden zwerfafval al een aantal jaren rond hetzelfde
niveau schommelen zijn we dit jaar gestart met een actieplan voor de extra aanpak
van zwerfafval (RIB d.d. 16-4-2019).
Er zijn verschillende soorten categorieën (zwerf)afval in het openbaar gebied.
Illegale dumpingen van bijvoorbeeld bankstellen worden door de gemeentelijke
buitendienst opgeruimd, op basis van meldingen. Afval naast (ondergrondse)
afvalcontainers wordt zo snel mogelijk na melding opgeruimd. Zwerfafval in het
openbaar groen wordt door de wijkteams tijdens hun reguliere werkzaamheden
opgeruimd. Daarnaast zijn er ruim 25 ZAP-ers (Zwerfafval Pakkers) binnen de
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gemeente actief die op vrijwillige basis het zwerfafval opruimen. Ten slotte heeft de
gemeente met ruim tien verenigingen een zogenaamd schoonconvenant
afgesloten. De verenigingen ruimen drie maal per jaar het zwerfval op in een aan
hen toegewezen gebied, waarvoor zij een vergoeding ontvangen.
Het opruimen van zwerfafval is onderdeel van de werkzaamheden van de
wijkteams en buitendienst. In 2018 resulteerden de hiervoor gemaakte uren in een
kostenpost van ca. € 126.000. In 2019 is dit bedrag tot nu toe ca. € 58.800. De
uren bestaan uit het in ontvangst nemen van meldingen van inwoners, het
daadwerkelijk opruimen van het zwerfafval, het administreren van verzamelde
gegevens en het afhandelen van de melding, waaronder het eventueel informeren
van de aanvrager.
De kosten voor het verzamelen, afvoeren en laten verwerken van zwerfafval en
dumpingen bedroegen in 2018 ca. € 12.500. In 2019 bedragen de kosten in het
eerste half jaar ca. € 6.000. In onderstaand overzicht staan de hoeveelheden
afgevoerd zwerfafval in de afgelopen jaren:
2015
131,18 ton
2016
147,84 ton
2017
138,42 ton
2018
149,24 ton
2019 (1e helft) 72,08 ton
De prullenbakken worden nu ca. een tot drie maal per week geleegd. Het komt
maar een enkele keer voor dat de prullenbakken zo vol zijn dat er afval naast de
prullenbakken wordt gezet. Aanpassing van de ledigingsfrequentie is dan ook niet
nodig.
Onderdeel van de eerder genoemde extra aanpak van zwerfafval is om inwoners
door educatie bewust te maken van de gevolgen van zwerfafval. Leerlingen van de
basisscholen en het voortgezet onderwijs krijgen zwerfafvallessen, waarbij onder
andere de impact van zwerfafval op de natuur wordt besproken. Verder stimuleren
we onze inwoners om te participeren in de aanpak van zwerfafval. Initiatieven van
hen worden door de gemeente gefaciliteerd, zoals de al eerder genoemde
schoonconvenanten en ZAP-ers.

Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

