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Kennisnemen van: 
De evaluatie afvalbeleid en de nieuwe acties die wij willen gaan uitvoeren. 

Beste raadsleden, 

In 2017 heeft uw raad het afvalbeleid voor onze gemeente vastgesteld. Vervolgens hebben 
wij dat na diverse onderzoeken en een enquête onder de bevolking uitgewerkt in een 
uitvoeringsplan. Wij hebben dit nu geëvalueerd. In deze brief informeren wij u hierover. 

VANG-doelstellingen 
Bij het vaststellen van het afvalbeleid heeft u besloten om de VANG (van afval naar 
grondstof) doelstellingen te ondersteunen. Deze doelstellingen houden in dat per inwoner 
per jaar gemiddeld 75 % van het huishoudelijk afval wordt gescheiden en nog maar 
maximaal 100 kg per inwoner huishoudelijk afval wordt verbrand. Het afvalbeleid is met 
name gericht op het beter scheiden van GFT. 
Belangrijke conclusie is dat wij de VANG-doelstellingen in 2020 niet halen. Ook het GFT 
aandeel in het restafval blijft hoog. 
Het restafval bevat nog veel materialen die hergebruikt kunnen worden. In de afgelopen 4 
jaar zaten er tussen de 50% en 60% herbruikbare materialen in het restafval. Het te 
verbanden restafval zat in 2019 op 134,7 kg per inwoner. Het totaal te verbranden afval (dat 
is inclusief te verbranden grof huisvuil en bouw- en sloopafval) op 175,27 kg per inwoner. In 
2016 was dat 147,7 resp. 179,7 kg per inwoner. 
Gemiddeld lijkt voor heel Nederland het halen van deze ambitie in 2020 buiten bereik. De 
minister heeft aangegeven te kijken naar een haalbaar tijdspad richting de 100 kg. Het 
programma VANG is nu een onderdeel is van het Rijksbrede programma voor de Circulaire 
Economie. 

Uitvoeringsplan 2017 
Het overgrote deel van de acties uit het uitvoeringsplan 2017 is uitgevoerd. Een van de 
belangrijkste acties om de hele binnenstad te voorzien van (ondergrondse) 
verzamelcontainers, is na een zorgvuldige voorbereiding en uitgebreide burgerparticipatie 
uitgevoerd. Het plaatsen van GFT-zuilen naast ondergrondse containers voor restafval en het 



feit dat bewoners met grote tuinen hun GFT-container mochten houden, heeft tot positief 
resultaat geleid. 
Een belangrijke actie "de proef van Tilburg" is niet doorgegaan. Dit is een belangrijke oorzaak 
dat het behalen van de doelen achterblijft. 
In samenwerking met de universiteit van Tilburg en Omrin wilde het college onderzoek doen 
naar de invloed van inzicht in de eigen afvalproductie. Ze wilde de mogelijkheden 
onderzoeken om via gedragsinterventies afvalproductie van huishoudens te verminderen en 
afvalscheiding te verbeteren. Belangrijk onderdeel van dit onderzoek was te kijken of alleen 
al informatie over het eigen scheidingsgedrag ten opzichte van andere huishoudens wellicht 
invloed heeft op het eigen scheidingsgedrag, zonder hier financiële prikkels aan te 
verbinden. Na veel voorbereidingswerk, ook in verband met het in werking treden van 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is de campagne gestart. Er hebben zich 
te weinig huishoudens opgegeven om deel te nemen om te kunnen voldoen aan de 
wetenschappelijke eisen van het onderzoek. Het onderzoek kan hierdoor in de 
voorgenomen vorm niet doorgaan. 

Hoe verder? 
De beleidsdoelen uit het beleidsplan van 2017 blijven gehandhaafd. Samen met Omrin 
hebben wij gekeken naar mogelijke nieuwe acties voor het komende jaar. In het nieuwe 
uitvoeringsplan wordt naast de goede scheiding van GFT ook nadruk gelegd op 
bewustwording en het voorkomen van afval. Deze acties kunt u vinden in de bijlage van de 
evaluatie. 

Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 29 dor 
- - ---11 ---------- 

S. van den Broek W.R. Slui 
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