
GEMEENTE HARLINGEN 

Raadsinformatiebrief 

1 Zaaknummer: 44495 1 Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: Z 3 DEC 2019 

1 Onderwerp: 1 Vragenhalfuurtje- afvalonderzoek 

Kennisnemen van: 
De onderzoeksvraag van het afval onderzoek dat in opdracht van de gemeente Harlingen 
door Omrin en de Universiteit van Tilburg wordt uitgevoerd. 

Beste raadsleden, 

In het vragen halfuurtje van 5 november 2019 heeft onze wethouder toegezegd om de 
onderzoeksvraag van het afvalonderzoek dat de Universiteit van Tilburg samen met Omrin 
voor ons gaat doen, aan uw raad toe te sturen. In deze raadsinformatiebrief informeren wij 
u hierover. 

Onderzoeksvraag 
Wij hebben de Universiteit van Tilburg en Omrin gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken 
om via gedragsinterventies afvalproductie van huishoudens in de regio Fryslän te 
verminderen en afvalscheiding te verbeteren. We hebben aangegeven dat we willen weten 
welke gedragseconomische instrumenten het meest effectief zijn in het realiseren van de 
gemeentelijke doelstellingen op het gebied van de afvalscheiding. De gemeente heeft aan 
Omrin en de Universiteit gevraagd om te meten in welke mate de verschillende 
functionaliteiten van de app {sociale feedback, individuele feedback en op preventie gerichte 
suggesties) in staat zijn de hoeveelheid restafval te verminderen. De onderzoekers 
verzamelen de benodigde informatie over het {rest)afval dat wordt aangeboden door de 
individuele huishoudens, die, nadat ze zijn uitgenodigd, mee willen doen. 
De onderzoeksopdracht is verwerkt in het projectplan "Betere scheiding van huishoudelijk 
afval met een innovatieve afval-app". 

Aanleiding voor het onderzoek 
In 2017 heeft uw raad uitgesproken dat zij de VANG-doelstellingen {Van afval Naar 
Grondstof) ondersteunt. Deze doelstellingen houden in dat per inwoner per jaar gemiddeld 
75% van het huishoudelijk afval wordt gescheiden en nog maar maximaal 100 kg 
huishoudelijk afval wordt verbrand. In de notitie die de raad in 2017 heeft vastgesteld, heeft 
zij keuzes genaakt ten aanzien van de in te zetten instrumenten om deze doelstellingen te 
behalen. Een van de keuzes was om samen met de Universiteit van Tilburg en Omrin de 
mogelijkheden te onderzoeken om via gedragsinterventies afvalproductie van huishoudens 



te verminderen en de afvalscheiding te verbeteren. Voor ons is dit aanleiding geweest om 
dit afvalonderzoek, zoals beschreven in het projectplan, te starten. 

Tot Slot 
Het projectplan "Betere scheiding van huishoudelijk afval met een innovatieve afval-app" 
wordt openbaar als de proef daadwerkelijk van start gaat. Tot die tijd kunt u dit projectplan 
vertrouwelijk inzien bij de griffie. 
Wij gaan ervan uit dat wij u voor nu voldoende hebben geïnformeerd. 
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