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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z/21/052938 
Documentnummer: 325565 
Datum: Dinsdag 22 november 2022 
Onderwerp: Periodieke rapportage afvalinzameling 
Bijlage(n): Bijlage 1: Gezamenlijke basis voor nieuw afval-en grondstoffenbeleid 

Avalex-Gemeenten 2022-2030; 

Bijlage 2: Onderzoek inzamelvarianten Avalex; 
Bijlage 3: Toekomstvisie grofvuil en producthergebruik; 
Bijlage 4: Opdrachtgeversrapportage Wassenaar jan-aug 2022. 
  

 

 

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: 

- Afval- en grondstoffenbeleid 

- Rapportage afvalinzameling 

- Sorteeranalyse 

- Zijbelading 

- Stand van zaken actieplan 

 

1. Afval- en grondstoffenbeleid 

 

Binnen de deelnemers van Avalex is er in de afgelopen jaren gewerkt aan het meer inzamelen van 

grondstoffen via Het Nieuwe Inzamelen of ook wel omgekeerd inzamelen. Dit heeft nog niet de 

VANG doelstelling opgeleverd. Om de doelstelling na te streven is er aanvullend beleid nodig.  

Avalex heeft in opdracht van de deelnemende gemeenten het afgelopen jaar Royal Haskoning DHV 

twee opdrachten gegeven 

• Op welke wijze kunnen wij het scheidingsresultaat verhogen 

• Op welke wijze kunnen wij de milieustraten efficiënter gebruiken. 

Dit heeft geresulteerd in 2 rapportages. Avalex heeft deze verwoord in een document (bijlage 1) 

“Gezamenlijke basis voor nieuw afval-en grondstoffenbeleid Avalex-Gemeenten 2022-2030”.  
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Middels deze raadsinformatiebrief en de daarbij behorende bijlagen kunt u kennis nemen van de 

mogelijke ontwikkelingen op het gebied van afval inzameling en circulariteit. 

Het volledige rapport van Royal Haskoning DHV kunt u vinden in bijlage 2 en 3. 

In het coalitieakkoord is aangegeven dat er geen grote veranderingen op het gebied van de 

dienstverlening van Avalex gepland zijn. Om de raad de mogelijkheid te geven hun ideeën over het 

beperken van de hoeveelheid restafval mee te geven aan het college zal er op 7 maart een wensen 

en bedenkingen procedure volgen waarin de mogelijkheden voor de gemeente Wassenaar op het 

gebied van het beperken van de hoeveelheid restafval aangegeven worden. 

2. Rapportage afvalinzameling 
 

 
 

Wat in eerste instantie opvalt is het enorme verschil in PMD + 324% ten opzichte van 2021. Dit 

wordt veroorzaakt door het nascheiden van het PMD en is een rekenkundige hoeveelheid. Die komt 

tot stand door een procentuele verdeling op basis van al het afval wat via de nascheider loopt. 

Indien wij dit doorrekenen, blijkt dat er ruim 80 kg PMD per aansluiting vrijkomt per jaar. 

Uitgaande van een gemiddelde bewoning van 2,2 per aansluiting blijkt dat er echt al het 

theoretisch aanwezige PMD eruit gehaald wordt.  

Verder blijkt uit de infographic dat de gescheiden afvalstromen zoals GFT, Papier, Glas en Textiel 

dit jaar minder ingezameld zijn dan het voorafgaande jaar. Een oorzaak hiervan kan liggen in het 

feit dat het PMD via nascheiding uit het afval gehaald wordt waardoor de inwoners ervan uit gaan 

dat alles doormiddel van nascheiding uit het afval gehaald kan worden. 

Om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar de landelijke (VANG) doelstelling (30 kg 

restafval per persoon in 2025) zullen er inspanningen verricht moeten worden om de inwoners 

duidelijk te maken op welke manier het afval gescheiden moet worden.  

In bijlage 4 treft u de volledige rapportage aan.  
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Sorteeranalyse 

Vorig jaar augustus is er in Wassenaar bij zowel de hoogbouw als de laagbouw een sorteeranalyse 

uitgevoerd. Deze is daarbij aangemerkt als nulmeting. Om een vergelijk te maken en te bekijken 

wat het effect is geweest van de beleidswijziging (overstappen op volledige nascheiding) zullen er 

dit jaar ook sorteeranalyses plaatsvinden. De eerste is in april uitgevoerd. De monsters zijn in 

dezelfde straten genomen als de monsters in de analyse van het afgelopen jaar. Dit om een juist 

vergelijk te krijgen. 

Uit de eerste resultaten blijkt dat er iets minder GFT in het restafval aanwezig is. Een ander effect 

is de toename van het papier en karton in het restafval. Dit is ook terug te vinden in de 

hoeveelheid gescheiden afval.   

 

3. Zijbelading 

Zoals in eerder raadsinformatiebrieven is aangegeven is de het invoeren van zijbelading in 

Wassenaar een belangrijke ontwikkeling in het beheersen van de kosten. Door gebruik te maken 

van deze techniek is er 1 chauffeur nodig en 1 persoon die de containers recht plaatst zodat het 

voertuig deze automatisch op kan pakken en legen. Bij het gebruik van de traditionele achterlader 

is er buiten de chauffeur nog 2 medewerkers nodig om de containers handmatig naar het voertuig 

te brengen en deze daar te legen. Per saldo scheelt dat 1 arbeidskracht. In de afgelopen maanden 

heeft Avalex onderzocht of en op welke schaal het in Wassenaar mogelijk is om deze vorm van 

inzamelen uit te voeren. De volledige rapportage is nog niet beschikbaar maar uit de eerste 

schetsen blijkt dat 40% van de laagbouwwoningen in aanmerking kunnen komen voor het 

inzamelen met de zijbelading. Het invoeren van deze inzamelmethodiek staat nog steeds gepland 

halverwege 2023. 

4. Stand van zaken actieplan (2021) 

Financieel 

In de 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. 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 

De gemeenteraad heeft het afgelopen jaar aangegeven dat er inspanning geleverd moet gaan 

worden om GFT/E uit het restafval te halen. Dit is opgenomen in het actieplan. Hierin zijn 

verschillende acties uitgezet om te komen tot een beter resultaat. Om minder GFT in het restafval 

te krijgen zijn er GFT beugels bij de hoogbouw geplaatst en hebben de inwoners de mogelijkheid 

gehad om op verschillende plaatsen een keukenbakje op te halen. De inwoners zijn verder  

geïnformeerd over het belang van het scheiden van de etensresten uit het restafval. Om 

uiteindelijk het gedrag van de inwoners te veranderen zal er blijvend aandacht moeten zijn voor dit 
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onderwerp. Op dit moment wordt er via diverse kanalen informatie hierover gedeeld. Deze 

informatie bestaat uit posters, filmpjes op internet en berichten in de krant. Dit is gezamenlijk met 

inwoners en Avalex tot stand gekomen. 

 
Tabel 1 

 
 

 
Tabel 2 
 

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 
 

 
 
 

T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 
 

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

 


